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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Juvenal (ca. 55 - ca. 135 e.Kr.) – mannen bak 

idrettens motto: Mens sana in corpore sano

• Han var særlig kjent for sine bitre satirer om 

Romas moralske forfall

• Vi trenger ikke be gudene om noe – de vet 

hva vi trenger

• Hvis vi skal be om noe – må det være en 

"sunn sjel i et sunt legeme"

– Gode karakteregenskaper og høy moral

Foto: Wikipedia
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Litt om…

• Sykdomsbyrde i Norge

– Hvilken  plass har psykiske lidelser?

• Hva kan vi gjøre noe med? Noen risiko- og 

beskyttelsesfaktorer

– Ensomhet: er den dødelig?

– Kosthold: En plass for psykisk helse?

– Fysisk aktivitet: Mange studier med positive 

resultater – men hvorfor finner noen ingen 

effekt?

Kropp og sinn - 16 september 2016



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:1 utfallende bilde

SYKDOMSBYRDEPROSJEKTET  

I NORGE
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Ny rapport fra FHI mars 2016
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Sykdommer og skader som gav 

mest helsetap i Norge i 2013

1. Korsrygg og nakkesmerter

2. Angstlidelser

3. Depressive lidelser

17. Schizofreni

21. Bipolar lidelse

22. Andre psykiske lidelser og ruslidelser
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Hva koster psykiske lidelser?

Tapte leveår, 

helsetap, 

helsetjenester, 

sykefravær, 

uførhet, død

290 mrd
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Blant pasienter 

med schizofreni er 

levealder redusert 

med ca 20 år i 

gjennomsnitt 
(Laursen et al, 2013)
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HVA KAN VI GJØRE NOE MED?

Ensomhet
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Sosial isolasjon og ensomhet

• Forekomst av ensomhet dobbelt så stor blant 
personer med alvorlige psykiske lidelser

– Manglende sosial støtte øker faren for både 
fysiske og psykiske lidelser

– Effekten kan sees på statistikk for både 
sykelighet og dødelighet 

– Til stede selv når en kontrollerer for andre 
risikofaktorer som røyking, mangel på mosjon, 
høyt kolesterol og høyt blodtrykk

– Sosial støtte påvirker risikoen for både hjerte-
og kar sykdommer, infeksjonssykdommer og 
depresjon 

Foto: BLOMQVIST KUNSTHANDEL
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder

Sosiale relasjoner og risiko for å dø

• 148 studier (av 11 124 mulige)

– 308 849 deltagere over flere år

– 51% fra USA, 37% fra Europa, 11% fra 
Asia, 1% fra Australia

– 49% kvinner, 51% menn

– Alder (gjennomsnitt) 63.9 år

• 50 % økt sannsynlighet for å overleve 
hvis sterke sosiale relasjoner

• Konsistent på tvers av

– Alder, kjønn, initial helsestatus

• Inkludert også to norske studier

– Dalgard & Haheim 1998

– Engedal 1996
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Om studien

• Sosial isolasjon (antall sosiale kontakter; nære venner)

• Ensomhet er en subjektiv emosjonell tilstand

• Inkluderte studier som hadde mål på ensomhet, sosial 

isolasjon, leve alene

• 70 studier (av 1384 mulige)

• Både ensomhet (26%), sosial isolasjon (29%) og leve alene 

(32%) øker risiko for å dø 

• Risiko på linje med 

• Fysisk inaktivitet, fedme, rusmisbruk mm
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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Intervensjoner som reduserer ensomhet?

• Fire intervensjoner er 

gjennomgått

– Forbedre sosiale evner

– Styrke sosial støtte

– Øke mulighetene for sosial 

kontakt

– Adressere uhensiktsmessig  

sosial kognisjon

• Andre studier har varierende 

grad av effekt og hva som 

virker
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Norsk mal:1 utfallende bilde

HVA KAN VI GJØRE NOE MED?

Kosthold
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Norsk mal: Tekst med liggende bilde

LA MAT BLI DIN MEDISIN OG MEDISIN BLI DIN MAT 
(Hippocrates)

Gjelder det også for psykisk helse?
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

• Færre studier om mulige sammenhenger 

mellom kosthold og psykisk helse og lidelser 

enn andre levevaner

• Forskningen har skutt fart de siste årene 

– Mange enkeltstudier

– Flere oversiktsartikler (metaanalyser)

– Omega-3 og ulike kostholdsmønstre

• Middelhavskostholdet 
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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning
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Conclusions This meta-

analysis indicates that high-

fish consumption can reduce 

the risk of depression
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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning
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Konsistent trend i 12 studier: 

sammenheng mellom sunt kosthold og 

bedre psykisk helse 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Skaper vi urealistiske 

forventninger?
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• Store muligheter – store 

forventninger

• Behov for en forsiktig 

tilnærming

• Lang vei fra "novel to 

mainstream"

• Charles Dickens "Great 

expectations"

– Take nothing on its looks; take

everything on evidence. There's

no better rule

2016



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder

Ny handlingsplan i 2017 for kosthold 

kommer neste år og følger Charles 

Dickens råd…

• Kostrådene av 2011 inkluderte ett kapittel om 

«Kosthold og forebygging av 

nevrodegenerative sykdommer og mental 

helse»
– Finnes ingen systematiske kunnskapsoppsummeringer 

– Trekkes ingen konklusjoner i denne rapporten

• Ny handlingsplan 2017 vil inneholde eget 

kapittel om kosthold og psykisk helse 
– Det er sterk utvikling innen forskningen om kostholdets 

betydning for psykisk helse
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Norsk mal:1 utfallende bilde

HVA KAN VI GJØRE NOE MED?

Fysisk aktivitet
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

• Mange enkeltstudier om fysisk aktivitet og psykisk 

helse generelt og psykiske lidelser spesielt

– Med og uten effekt

• Mange oversiktsartikler (metastudier)

– Varierende grad av effekt – men i hovedsak positiv

• Mange studier om tilgjengelighet til grønne områder 

og psykisk helse

– Med og uten fysisk aktivitet

– Varierende resultater

• Mer oppmerksomhet rundt betydningen av fysisk 

aktivitet og psykisk helse i Norge

– Forsøk i flere norske ungdomsskoler om ekstra fysisk 

aktivitet fører til bedre psykisk og fysisk helse

• Mer oppmerksomhet om å knyttet levevaner til 

psykisk helse i kommunikasjons- og 

kampanjevirksomhet

– Oppdrag til Helsedirektoratet 
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Hypotesen: grønne arealer 

fører til bedre psykisk 

helse

Resultater: større 

tilgang til grønne 

områder – mindre 

depresjon; men ikke 

effekt på angst og 

stress
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Norsk mal: Diagram

Heinrich Ernst Schirmer og Herman Wedel Majors plan for 
Gaustad Asyl med hageanlegg. 

M. Hvattum i Tidsskr Nor Legeforen 2016; 

136; 1113-8

© Tidsskrift for Den norske legeforening
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Senere 
oppmålingstegning, 
udatert. 
Gaustad sykehus’ arkiv

Hageanleggene var vesentlige i 

behandlingen, og Major skrev 

begeistret om «Mark- og Have-

Arbeid» som «udføres med Lyst af

næsten alle Pasienter» (6, s. 64). 

Han satte i gang en planteskole for 

å beskjeftige pasientene og forsyne 

uterommene på Gaustad med 

planter.

http://tidsskriftet.no/article/3501949#reference-6
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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

En systematisk                                     

gjennomgang

• Litteratursøk inkluderte studier 

etter 1990

• Bare RCT-studier inkludert

– Av 365 studier ble 12 inkludert

• Bare pasienter med 

diagnostisert depresjon

• Behandling aerobic og/eller 

anaerobic aktiviteter

– Detaljert beskrivelse av aktivitet
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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Anbefalinger

• Ulike typer fysisk aktivitet synes 

like effektive mht å redusere 

depressive symptomer

– Velg det pasienten foretrekker

– Minst tre ganger i uken

– Minst 30 min om gangen

– Med trener øker sannsynlighet 

for godt resultat

• Fysisk aktivitet er en effektiv 

frittstående behandling for 

depresjon

• Oppmuntre pasienten til fysisk 

aktivitet heller enn fokusere på 

type, hyppighet og intensitet

• Ingen direkte sammenheng 

mellom energiforbruk og 

reduksjon i depressive 

symptomer

– Andre faktorer som er 

avgjørende for resultatet 
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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Ikke alle studier kan påvise 

positive effekter av fysisk 

aktivitet

• Fysisk aktivitet i tillegg til vanlig 

behandling forbedret ikke 

depresjon og reduserte ikke 

bruk av antidepressiva etter 4 

måneder

• Intervensjonen skulle 

oppmuntre og støtte til fysisk 

aktivitet

– Men hva målte egentlig 

studien?
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Effekten av fysisk aktivitet 

eller effekten av motiverende 

kontakt?
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Kan fysisk aktivitet «behandle» eller forebygge 

depresjon? Oppsummering av dagens kunnskap…

• Behandling ved lette og moderate depresjoner

– Studier siste 10 år peker i samme retning

• Fysisk aktivitet har effekt på linje med antidepressiva eller kognitiv terapi 
for lette og moderate depresjoner

• Behandling av alvorlige psykiske lidelser

– Flere lovende studier

• Intervensjoner i fokus

– Motiverende (intervju, telefon)

– Online intervensjoner

• Mange studier har svakheter

– Publikasjonsbias; små utvalg; manglende mål på fysiologiske 
endringer; ikke kontrollert godt nok for alternative forklaringsvariabler
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Helse- og
omsorgsdepartementet

Exercise –

the big medicine. 
Gammelt indiansk ordtak
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