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Dødelighet ved psykisk lidelse

”Alle psykiske lidelser har økt risiko for 
prematur død”

Harris & Barraclough, 

Br J Psychiatry 2000



Dødelighet ved schizofreni

• 2-3 x høyere mortalitet 

• 15-20% lavere levealder: 17-25 år

Harris EC, Barraclough B Br J Psychiatry 1998;173:11-53

Newman SC, Bland RC Can J Psych 1991;36:239-45

Colton et al., Prev Chronic Dis 2006

Tiihonen et al. Lancet 2009



Årsak til økt dødelighet

• Økt dødelighet ved schizofreni tilskrives:

Unaturlige årsaker 1/3

Suicid 24%

Ulykker 9%

Naturlige årsaker 2/3

Kardiovaskulær 50%

Lungekreft 10%

Brown et al. Br J Psychiatry 2000; 177:212-7, 



Dødelighet ved bipolar lidelse

• 2 x høyere mortalitet 

• Ca 15% lavere levealder

Hovedårsak er kardiovaskulær sykdom 

Øsby et al Arch Gen Psychiatry 2002

Også økt suicidrisiko



Dødelighet ved unipolar depresjon

• Ca 2 x høyere mortalitet 

Hovedårsak: 

samme sykdommer som normalbefolkning, mest 

hjerte-kar sykdom

Øsby et al Arch Gen Psychiatry 2002

Surtees PG, Am J Psychiatry 2008
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Khan et al. JAMA Psychiatry, 2013



Utvikling

Schizofreni

• Mortalitetsrate (SMR)

– 1970: 1.84 

– 1980: 2.98

– 1990: 3.20

Saha et al 2007



Oppsummering dødelighet

- 15%-20% forkortet livslengde - alvorlig

- Kardiovaskulær sykdom viktigste dødsårsak 

Tar vi konsekvensen?
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Økt risiko for hjerte-kar sykdom: 

Metabolsk syndrom

• Syndrom av beslektede risikofaktorer 
kardiovaskulær sykdom og diabetes 2
– fedme

– hypertensjon

– hyperglykemi

– dyslipidemi



Schizofreni – metabolsk syndrom

• Stor studie i USA - CATIE
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• Forekomst av Metabolsk syndrom:
– høyere enn i noen annen kjent gruppe 

McEvoy et al, Schizophrenia Res 2005
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Bipolar lidelse – schizofreni 

Økt hjerte-kar risiko 

Birkenaes et al. J Clin Psychiatry, 2007



• Økt hyppighet (x2) av alle kjente hjertekar-

risikofaktorer ved schizofreni 

• Nesten like mye ved bipolar lidelse

• Tilsvarende finnes ved andre alvorlige 

psykiske lidelser

Oppsummering risikofaktorer
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Hvorfor økt kardiovaskulær risiko?

1) Sykdommen per se
– Systemsykdommer?

2) Livsstil
– Røyking, fysisk inaktivitet, kosthold

3) Helsetjenesten
– Redusert bruk, dårlig compliance, dårlig tilbud

4) Behandlingen
– Medikamenter



1) Relatert til sykdom?

• De fleste studier gjort på pasienter under 

behandling

• Schizofrenipasienter uten medikasjon: 

– Økt frekvens diabetes



Raphael & Parsons 1921

Umedisinerte pasienter, økt blodsukker



1) Relatert til sykdom?

• De fleste studier gjort på pasienter under 

behandling

• Pasienter uten medikasjon: 

– Økt frekvens diabetes

> Finnes kroppslig affeksjon ved schizofreni?



Genetisk overlapp



2) Livsstil

• Klare forskjeller i livsstil

– Usunt kosthold

– Lite fysisk aktivitet

– Økt andel røykere

 Hvorfor psykiske syke spesielt utsatt for  

livsstilsykdommer?

• Primær eller sekundær mekanismer?



• Global ”epidemi” 
– USA: fedme 1981 12%, 1998 18%  Mokdad et al. JAMA 1999

• Primær årsak: 

• spiser for mye i forhold til energibruk

• Hva er underliggende årsak/mekanisme? 
– Psykisk, sosialt, samfunn

– Evolusjon, arv

– Biologi: hjernefunksjon, hormonregulering 

• Forskjell psykiske lidelser? 

Eksempel overvekt

• Overvekt og fedme - alvorlig trussel helse

Science

http://www.sciencemag.org/content/vol299/issue5608/index.shtml
http://www.sciencemag.org/content/vol299/issue5608/index.shtml


3) Helsetjeneste

• Redusert bruk av helsetjenester 

– Psykose - innsikt, kommunikasjon, smertetoleranse

– Motivasjon, initiativ

• Dårlig oppfølging av behandling (compliance)

• Helsetjenestetilbudet ofte mangelfullt  

– Stigmatisering

– Dårlig koordinering psykiatri/somatikk

Mortalitet økt 34% etter hjerteinfarkt pga. kvalitet 

på helsetjenesten
Druss BG et al. Arch Gen Psychiatry 2001



4) Medikamenter –

metabolske bivirkninger

• Stort problem, retningslinjer utarbeidet

– Diabetes Care 2004, 27 (2), 596-601
– J Clin Psychiatry 2004; 65(2): 267-72. 
– Br J Psychiatry 2004; 47(suppl): S112-4.



Antipsykotika – metabolske bivirkninger

Weight gain Diabetes Dyslipidemia

First generation

antipsychotics
- to ++ - to + - to +

Clozapin (Leponex) +++ + +

Olanzapin (Zyprexa) +++ + +

Risperidon (Risperdal) ++ ? ?

Quetiapin (Seroquel) ++ ? ?

Ziprasidon* (Zeldox) +/- - -

Aripiprazol* (Abilify) +/- - -

- = no effect; + = minimal or mild effect; ++ = moderate effect; +++ = marked effect; 

? = discrepant results; * = newest drugs with limited data on long-term use and uncertain 

estimates of side effect risks. 



Antidepressiva –

metabolske bivirkninger
Medikament Vektøkning

Cipramil +

Fontex +

Seroxat +

Zoloft +

Efexor 0

Remeron ++

Mulig økt blodlipider?
Jæger et al. 2007



Stemningsstabilisatorer -

metabolske bivirkninger

Medikament Vektøkning

Litium +/++

Orfiril +/++

Lamictal +

Få studier, ingen holdepunkt for 

lipidøkning eller diabetes



Oppsummering årsak-mekanismer

- Sykdom i seg selv? Sekundært?

- Livsstil – interaksjon miljø/arv-biologi

- Helsetjenesten – lettest å gjøre noe med?

- Medikamenter – spesielt moderne 

antipsykotika
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Retningslinjer 

• Screening for å fange opp høy-risiko pasienter

Marder et al., Am J Psychiatry 2004

Consensus devel conf., Diab Care/  

J Clin Psychiatry 2004

Grundy et al. Circulation 2005

Lichtenstein et al., Circulation 2006

Newcomer  & Hennekens, JAMA 2007



Somatisk screening

• Ved oppstart behandling  (obligatorisk langtid)
– Kartlegg risikofaktorer, sykehistorie, familiebelastning

– Sjekk BMI, midje, BT, puls 

– Fastende glukose + lipider (Kol,Tg) 

• Før 6 måneder: nye blodprøver

• Årlig sjekk
– BMI, midje, fastende glucose + lipider (Kol,Tg), BT, puls

• Høyrisikopasienter 
– Halvårlig screening



Retningslinjer 

• Screening for å fange opp høy-risiko pasienter

• Effekt vs. risiko ved valg av medisiner

• Behandle somatiske tilstander

• Hjelp til en sunnere livsstil

Marder et al., Am J Psychiatry 2004

Consensus devel conf., Diab Care/  

J Clin Psychiatry 2004

Grundy et al. Circulation 2005

Lichtenstein et al., Circulation 2006

Newcomer  & Hennekens, JAMA 2007



Hvordan kan retningslinjene 

implementeres?

”Psykisk helsearbeidere kan ikke 

lengre si fra seg ansvar for deres 

pasienters medisinske oppfølging, 

og tro at det vil bli gjort av andre.”

Remington,  Am J Psychiatry 2006



Organisering - system

• Systemansvar – individuelt ansvar
– Sikre tilgang helsefaglig kompetanse

– ”Hovedbehandler” må ta ansvar for hele mennesket

– Samarbeid / ansvarsfordeling mellom DPS, fastleger og 

kommunen

– Individuell plan: inkluder somatisk helse

– Psykoedukasjon og livsstilsintervensjon

• Bør få nasjonal retningslinjer

Fenton & Chavez, 2006

Newcomer & Hennekens, JAMA 2007



Livsstils-intervensjon

• Mangel på kunnskap, behov forskning

• Bruk sunn fornuft

– Fysisk trening kan forebygge vektøkning

– Fysisk trening har effekt på psykiske symptomer

– Stor gevinst ved enkle tiltak (kost, mosjon)

Alvarez-Jiménez et al., J Clin Psychiatry 2006

Martinsen, Tidsskrift Nor  Laegeforen 2000 

Thommessen et al., Tidsskrift Nor  Laegeforen 2005             

Kupfer, JAMA 2005

Faulkner et al., Cochrane Database Syst Rev 2007

Fenton & Chavez, Am J Psychiatry 2006



Praktisk

• Sengeavdelinger

– Kutt røykerom, unngå røyk som belønning

– Trim og trening i ukeplaner

– Sunn mat (slik som hjemme)

– Saft og kaker kun til fest!

– Arbeide med holdninger



Praktisk

• Poliklinikker/uteteam

– Bruk vekt

– Sjekk oppfølging somatisk sykdom

– Anbefal turer – følg opp trimopplegg

– Friskis og Svettis

– Aktivitetssentra: turgrupper 

– Røykeavvenningskurs



Konklusjon

• Økt dødelighet

• Somatisk sykdom stort problem

• Overhyppighet hjerte-kar risikofaktorer

• Årsaker: sykdom per se, livsstil, 
medikamenter og helsetjeneste

• Sett i verk enkle tiltak 
– Integrere somatikk - psykiatri

– Bevisstgjøring – sunn fornuft





Global burden of disease

Mental and substance use disorders 

• DALY 7·4%, YLD: leading cause, +37·6% 1990-2010

DALY (Disability Adjusted Life Years)

– depressive disorders 40·5% 

– anxiety disorders 14·6% 

– illicit drug use disorders for 10·9% 

– alcohol use disorders 9·6% 

– schizophrenia 7·4% 

– bipolar disorder 7·0% 

– pervasive developmental disorders 4·2%

– childhood behavioural disorders for 3·4% 

Lancet 2013 Aug 28


