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Hensikt – Målsetting – Visjon

• Skaffe til veie mer kunnskap om hvordan fysisk 

aktivitet virker på psykisk helse og kognitiv 

funksjon hos pasienter med psykoselidelse.

• Gjennomarbeidet design og gode/ 

kvalitetssikrete data i studie med tilstrekkelig 

størrelse. 

• Resultatene kunne få betydning for fremtidig 

behandling av pasienter med psykoselidelser. 
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Dagens behandlingstilbud

• Tradisjonell behandling av schizofreni har 

bestått av antipsykotisk medikasjon–

samtaleterapi–psykososiale tiltak.  

• Antipsykotika er effektivt for å oppnå 

symptombegrensning og redusere 

tilbakefallsrate. 

• Antipsykotika har god effekt på positive 

symptomer, men mindre på negative 

symptomer og kognitiv funksjon. 
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Helseutfordringer hos personer 

med schizofreni

• Livsstilsrelaterte helseproblemer som 

røyking, usunt kosthold og dårlig fysisk form 

er utbredt. 

• Personer med schizofreni er mindre fysisk 

aktive enn befolkningen ellers.
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Helseutfordringer - 2

• Det er høy psykiatrisk samsykelighet, slik som 

høy forekomst av depresjon, og mye bruk av 

illegale rusmidler.

• Redusert fysisk form er den enkeltfaktor som 

bidrar mest til dødelighet hos pasienter med 

schizofreni.

• Befolkningsstudier viser at forventet levealder 

er redusert med 15-20 år. 

John A Engh 6



Hvorfor gjøre en slik studie...?

• Mulig positiv effekt på kjernesymptomer hos 

personer med schizofreni – spesielt kognisjon 

og psykotiske symptomer.

• Sosial tilbaketrekning – inaktivitet 

• Overvekt og somatisk sykdom
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Hvilken betydning har 

fysisk aktivitet?
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Fysisk aktivitet og kognisjon

• Godt vitenskapelig belegg for sammenheng 

mellom fysisk aktivitet og bedring av kognisjon 

hos personer innenfor ulike aldersgrupper.

• De underliggende mekanismene er ikke 

kartlagt, men kan synes å variere avhengig av 

utvikling og aldring.

Kramer et al, Nature 1999

John A Engh 9



Fysisk utholdenhet og 

skoleprestasjoner

• Sammenheng mellom fysisk form (utholdenhet) 

hos barn i skolealder og oppnådde resultater på 

standardiserte prøver i matematikk og 

leseferdigheter.

• Tilsvarende sammenheng er påvist mellom 

fysisk form og skolekarakterer. 

Hillmann et al, Nature 2008
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Fysisk aktivitet – kognitiv fungering

Åberg et al, PNAS 2009



Samspill fysisk aktivitet–biologi–kognisjon 

Nevrobiologiske

markører

Nevrondannelse

Læring og 
hukommelse

Fysisk aktivitet
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Fysisk aktivitet og hjernen

• I en 3-mnd fysisk-aktivitet-studie hos voksne 

friske personer fant man bedring fysisk 

utholdenhet, verbal læring og hukommelse, 

samt økning av blod-gjennomstrømning i 

tinninglappen. 

• Økningen i blodgjennomstrømning utspilte 

seg i hippocampus – en region hvor 

nydannelse av nerveceller finner sted.

Pereira et al, PNAS 2007 
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Hippocampus - limbiske system
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Hva vet man så om betydning 

av fysisk aktivitet for personer 

med schizofreni ?

John A Engh 15



Fysisk aktivitet - schizofreni

• Personer med schizofreni oppnår bedre fysisk 

form når de trener med aerob høyintensiv trening. 

• Svært lite kunnskap om innvirkning av fysisk 

aktivitet på kognitiv funksjon. 

• Noen få, små studier har undersøkt effekt av 

moderat eller høyintensiv trening mht

psykosesymptomer. Funnet avdempende effekt på 

positive og negative symptomer, samt på globale 

symptomer.  
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Hva slags fysisk 

aktivitet er gunstig?



Aerob høyintensiv intervall trening 

(HIIT) 

I befolkningen generelt 

• HIIT har bedre effekt enn fysisk aktivitet med 

lav/moderat intensitet når det gjelder å oppnå 

økt fysisk form. 

Personer med schizofreni

• Lite kunnskap om hvorvidt HIIT reduserer 

kjernesymptomer ved schizofreni.

• Behov for studier med flere pasienter med høy 

etterlevelse til studieprotokoll. 
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Metoden er velutprøvd

Studier har vist at aerob høyintensiv 

intervalltrening (HIIT):

• er en sikker og anvendbar treningsmetode. 

• bedrer fysisk form (kardiorespiratorisk

utholdenhet)

• reduserer helserisiko knyttet til ulike somatiske 

sykdommer.
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EPHAPS - studien

Hvilken målgruppe?

Hvordan bygd opp?

Hva skal undersøkes?
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Studiens målgruppe

Personer med diagnoser innenfor  

schizofrenispekteret: 

• schizofreni

• schizoaffektiv lidelse

• schizofreniform lidelse  
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Studiedesign

• Randomisert kontrollert studie (”single-

blind”)

• Longitudinelt design, baseline/post-

treatment/4 mnd post-treatment
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Intervensjon 

Behandlingsintervensjonen = aerob høyintensiv 

intervall trening (HIIT) = Kondisjonsgruppa. 

• måler effekt av HIIT på psykisk helse og kognitiv 

funksjon.

Sammenlikningsgruppe = Ferdighetsgruppa. 

• en tar høyde for sosial kontakt vha. data-simulert 

trening som kan gi bedre koordinasjon uten 
bedring i fysisk form. 
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Aerob høyintensiv intervall trening

• Veiledet løping/gange på tredemølle 2 ggr/uke

over 3 mnd, smågrupper på (1) 2 – 4 personer. 

• Hver økt: 8 min oppvarming, etterfulgt av 4 x 4 

min intervaller med 85–95 % av maksimalpuls.

• Aktive pauser: 3 min gange med 70 % av

maksimalpuls. 

• Økten avsluttes med 5 min nedtrappingsperiode

(cool-down).
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Intervensjon HIIT =

Kondisjonsgruppa
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Sammenlikningsgruppe = 

Ferdighetsgruppa
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Ferdighetsgruppa           Kondisjonsgruppa                            

Treatment as usual (TAU)

+ DATASPILL, 3 mnd

Follow up 1 (måling umiddelbart 
etter gjennomført intervensjon)

Follow 2 (måling 4 mnd etter 
avsluttet intervensjon)

Treatment as usual (TAU) 

+ FYSISK AKTIVITET, 3 mnd 

Follow up 1 (måling umiddelbart    
etter gjennomført intervensjon)

Follow up 2 (måling 4 mnd etter 
avsluttet intervensjon)
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Hva undersøkes i studien?

John A Engh 28



Effekt av aerob høyintensiv 

intervalltrening/ferdighetstrening

Generell helsetilstand hos personer med 

schizofreni:  

• kardiorespiratorisk utholdenhet

• lungefunksjon 

• metabolske forhold (blodtrykk, livvidde, 

kolesterol mm)

• livsstilsfaktorer (kosthold, røyking, 

aktivitetsnivå)
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Effekt av intervensjonen - 2

Innvirkning på helse hos personer med schizofreni: 

• kognitiv funksjon – psykolog Tom Langerud 

Holmen og overlege Rizwan Parvaiz

• psykosesymptomer – Rizwan Parvaiz

• lavgradig inflammasjon – overlege Therese 

Torgersen Bigseth
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Inklusjon av pasienter

• Rekruttering av pasienter foregår ved Poliklinikk 

psykose, Nordre Vestfold DPS og Søndre Vestfold 

DPS, begge Sykehuset i Vestfold HF.

• P.t. er det inkludert 51 pasienter i alt. 

• Stipendiater knyttet til prosjektet innehar 

nøkkelrolle i fbm rekruttering og undersøkelse av 

pasienter. 
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Oppsummering

• Lite systematisk kunnskap om virkning av fysisk 
trening mht psykisk helse hos personer med 
schizofreni.

• RCT ved Sykehuset i Vestfold undersøker 
høyintensiv trening som supplerende behandling.

• Spesielt fokus på eventuelle effekter av fysisk 
aktivitet mht kognitiv fungering og psykotiske 
symptomer. 

• Fysisk aktivitet del av fremtidig behandling for 
personer med  schizofreni ?
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Prosjektgruppen
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• Eivind Andersen

• Merete Rønningen 
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• Helge Bjune

• Ole Jakob Bredrup

• Jens Egeland 

• Ellen Gurine Færvik

• Tom Langerud Holmen

• Jan Freddy Hovland 

• Camilla Lahn-

Johannessen  

• Jon Mordal

• Rizwan Parvaiz

• Bjørn Einar Oscarsen

• Carolina Toll

• Siri Øyhus
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Takk for oppmerksomheten !
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Effekt på inflammatoriske prosesser

Tverrsnitt

• Initialt undersøkes sammenheng mellom 

inflammasjonsmarkør og kliniske kjennetegn 

(symptomer) 

Forløp

• Ferdighetsgruppa: undersøke om det foreligger 

stabilitet av biomarkør – suPAR – over tid.

• Kondisjonsgruppa: Undersøker om det tilkommer 

en dempning av lavgradig inflammasjonsprosess 

etter gjennomført høyintensiv fysisk aktivitet.
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Effekt på kognitiv fungering

• Undersøke sammenheng mellom fysisk form 

(=oksygenopptak) og kognitiv funksjon.

• Mulige mekanismer som spiller inn på denne

sammenhengen undersøkes. 
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Effekt kognitiv fungering - 2

• Er fysisk form relatert til en spesifikk kognitiv

funksjon (domene) eller foreligger en generell

effekt ?

• Vil en eventuell sammenheng være knyttet til

en relativt varig funksjon (trait), f. eks. IQ, eller

snarere en innsettende tilstand (state), slik som

vedvarende oppmerksomhet ?
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Effekt på psykosesymptomer

• Hvordan påvirker aerob intensiv fysisk 

aktivitet psykosesymptomer hos pasienter 

med schizofreni?

• En undersøker positive symptomer, negative 

symptomer og globale (totale) 

psykosesymptomer. 
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Lavgradig inflammasjon ved 

schizofreni?

• Befolkningsstudier har vist at det er en 

sannsynlig immunologisk dysregulering

involvert ved schizofreni.

• Lavgradig immunologisk tilstand?

Mekanismene er her langt på vei ukjent.
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Lavgradig inflammasjon - 2

• Proteinet suPAR foreligger i økt konsentrasjon 
i blodbanen ved ulike infeksjonstilstander. 

• Enkeltstudie har vist betydelig forhøyet 
konsentrasjon av biomarkøren suPAR i blodet 
hos personer med schizofreni sammenliknet 
med befolkningen generelt. 

• Reflekterer suPAR en inflammasjonstilstand 
hos personer med schizofreni?

Nielsen et al, Schizophrenia bulletin 2015
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Kardiovaskulær utholdenhet vs

muskulær styrke

Åberg et al, PNAS 2009



Fysisk aktivitet – forhindre tap av 

hjerneceller ?

• Aerob fysisk aktivitet kan muligens forhindre 

tap av nevroner - være nevroprotektivt - og 

forhindre utvikling av kognitive og nevrale 

symptomer ved ulike sykdommer i 

sentralnervesystemet som Alzheimer, 

parkinsons sykdom, depresjon, schizofreni. 
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Kardiovaskulære forhold - depresjon
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• Lav kardiovaskulær utholdenhet i 18 års alder 

er assosiert med økt risiko for alvorlig 

depresjon i voksen alder 

• Kardiovaskulære forhold kan ha betydning 

som årsak til depresjon.

Åberg & Torén, British J Psychiatry 2012



• From cross-sectional studies relating 

fitness to cognitive function in normal 

samples it is not clear whether there is a 

general improvement in cognitive function 

or a specific increase in attention or 

memory (e.g. Voelcher-Rehage & 

Niemann, 2013). Increases in attention or 

working memory may have secondary 

effects on memory performance. 
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Video gaming has become more and more pervasive across the

lifespan as well as across cultures. Nowadays, people spend a

collective three billion hours per week playing video games

worldwide.1 It is predicted that the average young person will

spend about 10 000 h gaming by age 21, twice the time it would

take to earn a bachelor’s degree.2 This intense exposure is 

bound

to have effects on neural structure and function. The growing

evidence that video game experts outperform novices on

multiple

cognitive measures of attention and perception has increased

interest in using video games for training purposes. There is

evidence that as few as 10–20 h of video game exposure

improves

performance on attention demanding and perceptual tasks3,4 

as

well as on tasks that require executive control.5

Kühn et al, Molecular Biology 2014



Dyremodeller

• Treningsindusert økning av nydannelse av   

blodkar i hjernen som er assosiert med 

forbedret 

læring og hukommelse. 

• Flere studier indikerer at det genereres nye 

nevroner i hippocampus.

• Hippocampal nevrogenese synes å avta med 

økende alder. Fysisk aktivitet kan beskytte mot 

denne reduserte nydannelsen. 
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Fysisk aktivitet hos pasienter med 

psykose

• Det er noe kunnskap om at deltakelse i fysisk 
aktivitet er assosiert med dempning av negative 
symptomer, depresjon, lav selvfølelse og sosial 
tilbaketrekning (Gorczynski et al., Schiz Bull, 
2010). 

• Imidlertid lite kunnskap om hvorvidt slik trening 
kan være en hensiktsmessig strategi for å 
håndtere positive symptomer som 
stemmehøring.
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Fysisk aktivitet – betydning?

I befolkningen generelt

Dokumentert god effekt av fysisk aktivitet på 

fysisk helse:

Gir lavere forekomst av tykktarm- og brystkreft, 

diabetes 2, kardiovaskulær sykdom og generelt 

lavere dødelighet. 
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