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God helse - gode liv!



Bakteppe: 

• Forventet levetid er omkring 20 år kortere for mennesker 
med alvorlige psykiske lidelser enn for befolkningen ellers

• Oversykelighet: Pasienter med depresjon har dobbelt så 
stor risiko for å få ischemisk hjertesykdom, 65 % økt risiko 
for å utvikle diabetes, Pasienter med schizofreni har 3 
ganger større risiko for diabetes, og dobbel så stor dødelig 
pga hjerte-karsykdom. 

– Wahlbeck, Westman, Nordentoft, Gissler & Laursen: Outcome of mental health 
policy in Nordic countries: life expectancy of patients with mental disorders in 
Denmark, Finland and Sweden 1987-2006. British Journal of Psychiatry, May 
2011.



Oversykelighet

• Fysisk sykdom og livsstil 

– 3/4 av psykisk syke har en eller flere fysiske sykdommer

– Mange av sykdommene er livsstilsrelaterte

– Blant mennesker med psykisk lidelse er det flere 

røykere og flere med høyt alkoholforbruk enn i 

befolkningen elllers



Andel som vurderer sin form som mindre god eller 

dårlig, dansk undersøkelse  



Overdødelighet 

• Ca. 40 % av overdødeligheten skyldes eksterne årsaker 

(primært selvmord) mens ca. 60 % kan tilskrives somatiske 

sykdommer/medisinske tilstander. 

• Overdødelighet gjelder for alle psykiatriske 

diagnosegrupper. 

• Overdødeligheten er høy innenfor alle sykdomskategorier: 

Hjerte-/karsykdommer, diabetes,kreft, infeksjoner og annet.



Får dårligere behandling enn andre

• Undersøkelse som omfatter ca 2 millioner personer fra 

Storbritannia, USA, Canada og Australia : 

• Oversikten inkluderer 61 sammenlignende analyser av 

antall forskrevne resepter på tolv ulike legemidler, blant 

andre: 

– Beta-blokkere, statiner, insulin, betennelsesdempende 

medikamenter, HAART-medisiner for HIV, 

antikoagulantia



• Personer med schizofreni har 12 % høyere risiko for  

underbehandling av somatisk sykdom, sammenlignet med 

kontrollgruppen

• Personer med affektive lidelser og andre psykiske lidelser 

anslås å ha hhv 10 og 8 % større risiko

• De største forskjellene gjelder legemidler for 

kardiovaskulære sykdommer 



Grunn til å tro at

• Psykisk syke og rusmiddelavhengige med somatisk 

sykdom blir sannsynligvis også underbehandlet i de norske 

helsetjenestene 



Mulige årsaker 

• Forhold ved den psykiske lidelsen eller ruslidelsen (inkl

livsstil)

• Bivirkninger av medikamenter

• Pasientene opptrer ikke som andre pasienter. Ikke lette å 

nå, kan oppfattes som vanskelige

• Helsepersonell kan ha en tendens til å neglisjere behovet 

for oppfølging av somatisk helse



Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet

 Livsutfoldelse, glede, lek

 Overskudd og energi

 Bedre søvn

 Redusert forbruk av beroligende medisiner og 

sovetabletter

 Kreativ tenkning

 Bedre selvfølelse og forhold til egen kropp

 Opplevelse av mestring



Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid – et 
satsningsområdet 

• Sentrale overordnede 
dokumenter

• Satsingen på 
Frisklivssentraler 

• Aktuelle retningslinjer og 
veiledere

• Gode eksempler
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Fysisk aktivitet i behandlingen av psykiske lidelser

 God dokumentasjon for at regelmessig fysisk aktivitet 

er virksomt både som forebyggings- og 

behandlingsstrategi ved enkelte former for psykiske 

lidelser og problemer

 Deler av tjenesteapparatet mangler en systematisk 

tilnærming til sammenhengen mellom fysisk aktivitet 

og psykisk helse

 For få tjenestesteder benytter fysisk aktivitet som en 

behandlingsmetode

 Mange med alvorlige psykiske lidelser er i såpass 

dårlig fysisk form at de kan ha behov for hjelp til å 

komme i gang. 

 Helsepersonell kan spille en viktig rolle både når det 

gjelder å informere, tilrettelegge og fremme fysisk 

aktivitet som en forebyggings- og behandlingsstrategi 



Nasjonal helse- og omsorgsplan om 
frisklivssentraler

• ”Frisklivssentraler er viktig for å nå 
målene om å forebygge mer og 
bedre. Forslag til helse- og 
omsorgstjenestelov og folkehelselov 
gir kommunene nye insentiver til å 
etablere frisklivssentraler”

• ”Det er ønskelig at flere kommuner 
skal etablere slike tilbud” 
(frisklivssentraler)



Helsetjeneste som har tilbud om
hjelp til endring og mestring av
levevaner 

Strukturert oppfølging
• helsesamtale 
• fysisk aktivitetstilbud
• tilbud om kostholdsendring 
• Røykeslutt
Utviklingsområder
• Psykisk helse
• Alkohol
• Søvnvansker

Frisklivssentraler



Jæren DPS – et eksempel på hvor en har lykkes med å integrere 

fysisk aktivitet i behandlingen av psykiske lidelser

 En ansatt ved senteret jobber på systemnivå for å implementere 

fysisk aktivitet internt på senteret, i samarbeid med kommunene 

via treningskontaktordningen og ”Aktiv på dagtid” 

 Har i tillegg ansatt både fysioterapeut og helsesportspedagog 

 To ansvarlige ved hver enkelt enhet er utnevnt for å ha et spesifikt 

ansvar for å iverksette treningsaktiviteter 

 Har treningskort og ledsagerbevis ved et treningssenter

 Aktivitetshåndboken delt ut til alle behandlere



Aktivitetshåndboken

• Verktøy for helsepersonell

• Oppsummering effekten av 
fysisk aktivitet i forebygging 
og behandling

• Egne kapitler om fysisk 
aktivitet i behandling av 
angst og depresjon



Nasjonale retningslinjer behandling depresjon
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• Fysisk aktivitet anbefales 
som et behandlingstiltak ved 
mild til moderat depresjon 

• Fysisk aktivitet kan være 
nyttig som tillegg til annen 
behandling

• Forebygging vektlegges –
mindre sannsynlighet for å 
utvikle depresjon



Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og 
rusarbeid for voksne (2013)

• Vektlegger fysisk aktivitet

• Treningskontaktordning

• «Fritid med bistand

• Aktiv på dagtid
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”Hvis vi kunne blandet alle de gode virkningene av fysisk aktivitet i en 
pille, ville den vært bestselger på pillemarkedet. Den ville også vært 
fri for bivirkninger”.       (P.F. Hjort)


