
MEDISINSKE ASPEKTER 

Forebygging av psykisk lidelse 



Hvorfor får noen psykisk sykdom? 

• Sannsynligvis mange hundre risikofaktorer 

• Mange av årsakene vil man ikke kunne 
forebygge 



Eksempler på risikofaktorer 

• Biologisk disposisjon for bipolar lidelse eller 
psykoselidelse 

• Kroniske og akutte belastninger 

• Lite sosial støtte 

• Relasjonstraumer (forholdet til viktige 
omsorgspersoner) 

• Medfødt temperament (senere 
personlighetstrekk – eks. engstelig) 



For å sette det på spissen… 

• Hvilke av disse to jentene har størst risiko for 
å utvikle psykisk lidelse: 



• Jente med Downs 
syndrom, 20 år gammel 

• Oppvokst i stabil, 
ressurssterk og 
omsorgsfull familie 

• Har gode venner 

• Har meningsfulle 
aktiviteter (jobb, fritid) 

• Ingen psykisk lidelse i 
familien 

• Jente med Downs syndrom, 
20 år gammel 

• Oppvoks i en ressurssvak 
familie 

• Utsatt for alvorlig 
omsorgssvikt, seksuelle 
overgrep 

• Har en jobb hun ikke trives 
i, ingen fritidsaktiviteter 

• Opphopning av 
psykoselidelse i familien 



• Psykisk lidelse oppstår normal ikke som følge 
av en enkelthendelse, men utvikles på 
grunnlag av tre forhold: 

– Grunnleggende sårbarhet (erfaringer, gener) 

– Langvarig eksponering for risikofaktorer 

– Utløsende hendelse(r) 



Forebygging 

• Primær – hindre at personen blir syk 

• Sekundær – screene for å avdekke sykdom i tidlige 
stadier for å kunne forebygge videre utvikling 

• Tertiær – forebygge tilbakefall, stabilisere 
tilstanden, forebygge ytterligere negativ utvikling. 
Mål: Økt livskvalitet 

 

 



Tertiær forebygging 

 

• Det meste av det vi driver med i psykiske 
helsevern er tertiær forebygging:  

– Vi diagnostiserer og behandler de 
psykiske lidelsene 

– Målet er at personen skal få best mulig 
funksjon (men ofte får de ikke tilbake 
funksjonen de hadde før de ble syk), 
hindre tilbakefall, forhindre negativ 
utvikling 

 

 



Hvorfor er det viktig å forebygge? 

• Personer med psykisk lidelse opplever oftere  

– Sosial eksludering 

– Deprivasjon 

– Fysisk skade 

– Eksponering for ineffektive eller aversive 
intervensjoner 

– Får ikke evidens-baserte intervensjoner 

– REDUSERT LIVSKVALITET 



• I tillegg utgjør den psykiske lidelsen en 
tilleggsbelastning for familie og personale 
rundt pasienten: 

– De er mer utsatt for fysisk og psykisk sykdom 

– Mer utsatt for fysisk skade 

– Redusert livskvalitet 

 



Hva gjør vi? 



Utredning: 



• Det gjøres selvfølgelig en grundig utredning av 
psykisk lidelse basert på 

• -Tidligere opplysninger 

• -Komparentopplysninger 

• -Intervju med pasienten hvis mulig 

• -Observasjoner av pasienten 

• - Bruk av strukturerte intervjuer (MINI, SCID, 
PANSS ++) 



Hva driver vi legene egentlig med i 
denne sammenhengen? 

• Grundig somatisk utredning 



Hvorfor gjøre utredning? 

• Noen somatiske sykdommer kan gi eller 
disponere for psykisk sykdom: 

– Syndromer 

– Stoffskiftesykdommer 

– Elektrolyttforstyrrelser 

– Hjernesvulst 

– MS +++++ 



”Vanlig” blodprøve 

– Elektrolytter, røde og hvite blodlegemer, 
jernlagre, folat, vitamin B12, nyrefunksjonsprøve, 
leverfunksjonsprøver, thyroideaprøver + + 

– Andre prøver hvis det er mistanke om spesifikke 
tilstander 



Blodprøve for genetisk 
undersøkelse 

• Array-CGH (mikromatrisebasert comparativ 
genomisk hybridisering) 

– DNA-basert variant av kromosomanalyse 

– Oppløseligheten er vesentlig høyere enn ved 
vanlig kromosomanalyse – dvs at man har 
mulighet til å finne mindre avvik 

– Et felt i utvikling! 



• Selv om det er gjort genetisk undersøkelse – 
kromosomundersøkelse – for noen år tilbake: 

– Er det ikke gjort Array-CGH rekvirerer vi dette 

 



Metabolsk screening 

• Metabolske sykdommer eller medfødte 
stoffskiftesykdommer er en stor og heterogen 
gruppe 

• Ca. 700 ulike tilstander beskrevet 

• Man antar at det er mellom 24-120 nye 
tilfeller per år i Norge 

  

 



Eksempel - fenylketonuri 

• I Norge screenes alle nyfødte for Føllings sykdom 
som er den vanligste stoffskiftesykdommen 

• Fenylketonuri – de mangler enzymet fenylalanin 
hydroksylase 

• Klarer ikke å omdanne aminosyren fenylalanin til 
tyrosin 

• Mengden fenylalanin øker i blodet – er skadelig for 
hjernen og resten av nervesystemet 

• Ubehandlet blir barna alvorlig psykisk 
utviklingshemmede  



• Finnes en god del metabolske sykdommer 
som kan behandles vha 

– Diett 

– Cofaktor/vitamintilskudd 

– Unngå inntak av substrater (Føllings sykdom) 

– Stamcelletransplantasjon 

– Genterapi 



MR caput 

• Strukturelle endringer 
– Pasient med moderat utviklingshemming og angst: 

• Underutviklet noen deler av lillehjernen 

• Forstørrede ventrikler 

• Underutviklede tinninglapper 

• Tynt og kort corpus callossum (”broen” som forbinder de to 
hjernehalvdelene) ++ 

 

• Svulst 

• Andre forandringer 

• Progredierende endringer? 



EEG 

• Det er en overhyppighet av epilepsi hos 
personer med utviklingshemming og/eller 
autisme 

• Det bør være lav terskel for å gjøre EEG (selv 
om det hos noen kan være vanskelig å få 
gjennomført 



• Kan ha atypiske anfall 

– Se ut som angstanfall 

– Se ut som psykose 

– Se ut som stereotypier (plukking, smatting, 
grimasering) 

– Affektive utbrudd 



Somatisk og nevrologisk 
undersøkelse 

 



Farmakogenetisk undersøkelse 

• Vi omsetter legemidler forskjellig fordi det 
finnes flere varianter av enzymene som bryter 
ned/omdanner legemidler 

• Har man et enzym som gir raskere omsetning 
trenger man høyere dose for å få effekt 

• Har man et enzym som gir langsommere 
omsetning trenger man lavere dose for å få 
effekt 



Hva finner vi? 



• Genetiske syndromer 

– Noen er ikke beskrevet tidligere 

– Andre er godt beskrevet, også hvilke typer 
psykiske lidelser som er assosiert med syndromet 

 



• Har funnene praktisk betydning, eller er de 
kun av akademisk interesse? 



• Nylig skrevet ut en godt voksen pasient som 
fikk diagnostisert 22q11ds-syndrom (DiGeorge 
syndrom) og bipolar lidelse under oppholdet 

– Riktig miljøterapi 

– Riktig medikamentell behandling 

– Økt forståelse i hjelpeapparatet for atferd 

 



• En annen pasient har fått påvist 
16p12.2p11.1-syndrom 
– Forsinket utvikling 

– Dysmorfre trekk 

– Mild til alvorlig psykisk utviklingshemming 

– Autisme 

– Tvangsmessig og stereotyp atferd 

– Hyperaktivitet 

– Epilepsi 

 



• Syndromet er kun beskrevet hos barn 

• Vår pasient har sannsynligvis en bipolar lidelse 

• Viktig å samle og formidle kunnskap om 
funnet – kan være nyttig for andre 

• Komme til med tidligere og bedre behandling  
mot den psykiske lidelsen hvis man vet at 
syndromet er assosiert med bipolar lidelse 



Case  

• Kvinne i begynnelsen av 20-årene med 
22q11ds-syndrom (DiGeorge syndrom) 

• Mangler en del av det genetiske materialet 
som koder for et enzym som heter COMT 

• COMT bryter ned dopamin, dvs. at hun har 
lavere aktivitet av COMT og dermed dårligere 
nedbrytning og som en konsekvens høyere 
nivåer av dopamin i hjernen 



Case  forts. 

• Hun har en psykoselidelse, men responderer 
lite på konvensjonelle medisiner (ALT er 
forsøkt) 

• Får en medisin som gjør at det dannes mindre 
dopamin  - metyrosin (Demser) 

 



Case forts. 

• Bedring av psykosesymptomer 

• Kunne fortelle mer om sine 
psykosesymptomer – som vi før hadde 
mistenkt, men som hun nå bekrefter – viktig 
for diagnostikk 

• Vesentlig mindre aggresjon og utageringer 

• Mer tilgjengelig for miljøterapi 



Case forts. 

• Bedringen gjør at hun etter over fire år på 
forskjellige lukkede avdelinger i psykiatrien 
kan flytte i egen bolig 

• Hun er fortsatt syk, er i behov for 2:1 
oppfølging 

• Har betydelig bedret livskvalitet 



Case  forts. 

• Kunne sykdomsutviklingen vært 
forhindret/forsinket/blitt mindre alvorlig 
hadde hun begynt med dette medikamentet 
før hun fikk symptomer på sykdom? 



Case  forts. 

• En liten ting som også kan hjelpe i hverdagen: 

– COMT er med på å bryte ned koffein 

– Da hun sluttet med koffeinholdig drikke ble 
nattesøvnen mye bedre 

– Positivt i forhold til den psykiske lidelsen 

 

 



Case forts. 

• Kan denne erfaringen ha andre implikasjoner? 

• Det finnes to varianter av COMT 

• Vi vet at en del pasienter med psykoselidelse 
og aggresjon har en variant av COMT som gjør 
at nedbrytningen av dopamin er dårligere 

• Ville de hatt effekt av metyrosin? 



Hva finner vi, forts. 

• En del har ikke-erkjent epilepsi som 
manifesterer seg som psykiske symptomer 
(kan ligne på psykose, angst, 
stemningssvingninger) 



Hva finner vi, forts. 

• Smertetilstander 

• Elektrolyttforstyrrelser 

• thyroideasykdommer 



• Vi er ikke eksperter på alle de sjeldne 
tilstandene som pasientene har  - men må 
selvfølgelig lære oss mye 

• Det vi er flinke på er å utrede psykisk lidelse, 
og en god utredning innebærer også å 
utelukke eller finne andre årsaker til 
pasientens plager 



Medikamentell behandling 

• Start low and go slow 



• Grundig diagnostisk utredning er vesentlig for 
å gi riktig medikamentell behandling (og 
selvfølgelig riktig psykoterapeutisk og 
miljøterapeutisk) behandling  

 

    



• På samme måte som man ikke behandler 
hjertesykdom med medisiner uten å vite 
hvilken type hjertesykdom det er snakk om, 
skal man ikke behandle psykiske lidelser med 
medisiner uten å vite hvilken psykisk lidelse 
personen har 



Hva bør man sjekke før oppstart? 

• Farmakogenetikk 

• Medikamentallergier? 

• Interaksjoner 

• Medikamenthistorikk – viktig å få vite hvilket 
preparat, dose, hvor lenge, bivirkninger og 
effekt – ofte lite oversiktlig i journal 



• Personer med utviklingshemming/autisme 
skal behandles medikamentelt etter de 
samme retningslinjene som andre med 
samme psykiske lidelse 

• Man bør tenke på å velge medisiner som i 
minst mulig grad svekker kognitiv fungering 
ytterligere 

 

 



Annet 

• Viktig at personalet i bolig er nøye med å 
dokumentere effekt og bivirkninger 

• Ha med kjent personale når de skal til legen! 

• Antipsykotika øker risiko for metabolsk 
sykdom – god oppfølging – fokus på kosthold, 
vekt, aktivitet 



• Takk for meg! 


