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Schizofreni viktig årsak til 
sykehusinnleggelser

• 65 % av alle pasienter som ble innlagt til tvungent 
psykisk helsevern i Norge i 2006 hadde schizofreni 

• Dominerende diagnose ved ikke-akutt døgnbehandling, 
80-90 % i SPB



Schizofreni viktig årsak til uførhet

• Schizofreni alene er blant de 10 viktigste årsakene 
til tapte leveår pga uførhet (DALYs) på 
verdensbasis. 

• Psykiske lidelser dominerer fullstendig årsaken til 
ung uførhet i Norge, schizofreni er største 
diagnosegruppe

• Negative symptomer viktigste faktor til nedsatt 
funksjonevne



Levealder og dødsrisiko 
i den generelle befolkningen og hos pasienter med 

schizofreni

General population
Patients with 

schizophrenia

Life expectancy (y)

76 
(72 men and 80 women)

61 
(57 men and 65 women)

Absolute risks of 

death

Suicide (%) 1 10

Coronary Heart 

Disease (%) 33 50-75
Hennekens CH, Hennekens AR, Hollar D, Casey DE. Schizophrenia and increased risks of 
cardiovascular disease. Am Heart J. 2005 Dec;150(6):1115-21. 



Årsaker til overdødelighet av somatisk årsak

• Tobakksrøyking 

• Dårlig kosthold

• Lav fysisk aktivitet

• Bivirkninger av antipsykotika

• Medfødt del av sårbarhetssyndrom?



Hva er de største kliniske utfordringene i 
SPB?

Negative symptomer 
• Sosial tilbaketrekning

• Initiativløshet

• Inaktivitet

• Gledesløshet

• FUNKSJONSFALL-UFØRHET

Metabolsk syndrom
• Overvekt

• Diabetes

• Hyperlipidemi

• OVERDØDELIGHET



Mulig tiltak – fysisk aktivitet

• Økt fysisk trening har en gunstig effekt på 
kardiovaskulære risikofaktorer som kroppsvekt, 
BMI, og lipider, og kan redusere dødelighet 

• En Cochrane-gjennomgang konkluderer med at 
treningsprogrammer er gjennomførbare ved 
schizofreni og andre sinnslidelser og kan forbedre 
mentalt velvære og generell prognose

• Pasienter med schizofreni har redusert maksimalt 
oksygenopptak (VO2 max), dette kan bli bedre 
etter behandlingsprogrammer for fysisk trening 



Hindre for gode intervensjoner
Er psykiatriske døgnavdelinger kun oppbevaringssteder? 

• Aktiviteter som tilbys er ofte begrenset.  Opphold 
av lengre varighet kan ha betydelig innvirkning på 
aktivitetsnivået

• Det er lite evidensbasert praksis bak 
miljøterapeutiske intervensjoner

• Bemanningen i  avdelingene vil ofte være mer styrt 
av behovet for å unngå uforsvarlighet enn for 
faktisk forbedring av klinisk praksis

• Fokus på passiv sikkerhet på sikkerhetsavdelinger 
vil gi spesielle utfordringer for å opprettholde eller 
forbedre nivå av fysisk aktivitet



Muligheter ved døgnbehandling

• Pasienter som får døgnbehandling er ekstremt avhengig 
sykehusets rutiner og fasiliteter

• Det er et store terapeutiske påvirkningsmuligheter for 
den enkelte pasient (formbart miljø 24t)



Motiverende intervju

• Motiverende intervju (MI) ble opprinnelig utviklet for å 
tilrettelegge atferdsendring ved stoffmisbruk, primært 
røyking

• Metoden innebærer at terapeuten og pasienten sammen 
utforsker motivasjon for en anbefalt atferdsendring, som 
alternativ til argumentering eller overtalelse

• Bruken av denne teknikken har spredt seg til andre 
områder av medisinen der endring i pasientenes atferd er 
av avgjørende interesse og evalueringer av pilotstudier er 
lovende

• Forskning på bruk av denne metoden for inneliggende 
pasienter med schizofreni mangler



Pasientperspektivet



Oppsummering

To hovedutfordringer: 

• Risiko for tidlig død på grunn av hjerte-og karsykdommer

• Mangel på målrettede miljøintervensjoner ved 
døgnbehandling

Motiverende tiltak er tilgjengelige

Bedret fysisk form kan sannsynligvis redusere den forhøyede 
dødeligheten 

Det er ikke forsket på nytten av motiverende intervensjoner for å 
øke fysisk aktivitet ved døgnbehandling av  alvorlige psykiske 
lidelser!

Kvalitetsprosjekt

Forskningsprosjekt
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Forskningsspørsmål

• Kan  bruk av målrettede motiverende intervensjoner i 
miljøbehandlingen gi adferdsendring?

• Vil øket grad av fysisk aktivitet minske risikofaktorer for tidlig 
død?

• Vil øket grad av fysisk aktivitet forbedre psykisk helse?

• Vil det være mulig å identifisere undergrupper av pasienter 
med evt effekt av atferdsendringen (hvem er det det virker 
for)?

• Vil det være mulig å identifsere karakteristika ved poster eller 
ved personalet som er assosiert med nivå av fysisk aktivitet? 



Inklusjonskriterier

• 18 – 65  år

• Innlagt til døgnbehandling

• Få unntak (behov for tolk og ikke-psykotisk lidelse som ikke bruker 
antipsykotika f.eks)



Intervensjoner



Intervensjoner

• Opplæring av personalet i motiverende intervju

• Motivasjonsarbeid med pasientene

• Fysisk aktivitet

• Enhver sammenhengende fysisk aktivitet

• MÅLSETNING: 1 time, minimum 15 minutter

• NYE TILTAK: Intervalltrening “bakkeløp”, oppgradert treningsrom



Spesifikke intervensjoner



Utredninger

• Psykososiale data

• Psykiatrisk sykehistorie

• Diagnose (SCID-I)

• Psykose (PANSS)

• Depresjon (MADRS)

• GAF (split)

• Apati (AES-C-Apathy)

• Fysisk aktivitet (HUNT-4) 

• Motivasjon (VAS)

• Velvære (HUNT)

• Selvfølelse (Rosenberg)

• Rusmidler

• AUDIT

• DUDIT

• Kondisjonstest

• Vekt og høyde(BMI) 
• Livvidde
• BT, puls

• S-Glukose, HbA1c
• hsCRP
• Plasmalipider  
• T4, TSH
• ++
• DNA



Daglige registreringer

• Motiverende intervensjoner

• Pasientens motivasjonsutsagn

• Fysisk aktivitet

• Matinntak



Tidsplan/design

April 2013 September 2013Januar 2013 Mars 2014

Kontroll Intervensjon

Kontroll Intervensjon

Enheter: G1, SEA, DV

Enheter: G2, SEB, D1, D2, 

Kontroll Kontroll/intervensjon Intervensjon



Status ved start av full 
intervensjon 1.9.13: 

• 3 av 7 poster har hatt intervensjoner i 4 
mnd

• 40 samtykker

• 100 fullstendige evalueringer

• 174 ansatte gjennomført MI-
undervisningspakke



Antall vakter pr uke med 
MI-intervensjoner



Fysisk aktivitet 
(3 poster:26 pasienter)
totalt antall timer pr uke




