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Schizofreni 

Schizofreni er ikke en entydig avgrenset lidelse. 
På hjernenivå er det vanskelig å skille pasienter med ulike 

psykoser fra hverandre 
Miljøfaktorer ser fremdeles ut til å være viktig i 

sykdomsutviklingen, men medfødt / tidlig sårbarhet 
ser ut til å være viktig. 

Fremdeles mer vi IKKE vet enn det vi vet. 
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Psykiatrisk flersykelighet 
Opp mot halvparten har annen psykisk lidelse: 

– Tvang (ca 30%) 
– Depresjon (ca 25%) 
– Panikk (ca.10 %) 
– PTSD (posttraumatisk stressyndrom) (ca 50%) 

Suicid: 5 – 10 %  
Lav arbeidsdeltakelse 
PU: Annen psykisk lidelse  symptomoverskygging 

mellom psykose og annen lidelse.  
For eks angst kan gi disorganisering og funksjonsfall i 

perioder. 
 
 

 



Faser og pasientkarakteristika 
Prodromalfase 
(prepsykose) 

Vage symptomer  tar lang tid før pasienten 
oppsøker helsehjelp 
Basale forstyrrelser i selvopplevelse  

Første episode 
(akuttfase) 

Fremtredende tegn  - vrangforestillinger, 
hallusinose, disorganisering, angst 

Remisjon 
(nedtrappende symp) 

Avtrapping av positive symptomer, negative 
symptomer varer lenger.  

Symptomfri – 
Varierende fungering  

Faser uten positive symptomer gir stor 
variasjon i fungering smlk med tidligere.  
Stor sårbarhet for tilbakefall. 

Opptrappingsfase 
(økende sympt) 

Økende symptombelastning – snikende eller 
brått 

Ny episode 
(akuttfase) 

Fremtredende tegn  - vrangforestillinger, 
hallusinose, disorganisering, angst 



Prognose 
• Mer affektive symptomer og kortere episoder har 

bedre prognose 
• Langvarige episoder og mer negative symptomer har 

dårligere prognose 
• Tidlig debut har dårligere prognose 
• Menn har oftere tidlig debut 
• Forløpene er svært heterogene  
• NB: Prognose og forløp ikke studert hos PU 



På lengre sikt 
Kanskje ca 15% blir friske (ikke symptomer etter ti år)  – altså 
mye bedre enn før medikamenter ble tilgjengelig (1954)  
Ca 10 – 20 % blir kronisk syke 
Ca 70% får ett eller flere tilbakefall (= ny sykdomsperiode) 
Omtrent 10 – 20% i ordinært arbeid 
Forkortet livslengde 10 – 20 år (følgesykdommer hjerte-kar etc, 
røyking, suicid 5-10%) 
Utfordring for de som har sykdommen langvarig: negative 
symptomer (apati / fatigue), tilbakefall, bivirkninger, depresjon 
MAO: de fleste som får denne diagnose har behov for langvarig 
bistand  

 



Varighet av ubehandlet psykose 

= varighet fra symptomene oppstår til behandling (med 
antipsykotika)  
Gjennomsnittlig tid for Ubehandlet psykose ved schizofreni er 
1-2 år. Ikke kjent for PU – kliniske erfaring tilsier flerdobbelt 
så lang tid. Kanskje noe kortere for yngre. 
I perioden med Ubehandlet psykose : hjernefunksjoner 
forverres. Ses på tester, ikke generelt på strukturelle 
endringer i hjernen (ses hos noen, ikke alle).  
Også sosialt nettverk forvitrer ofte – sosial tilbaketrekking 
sentralt symptom under hele forløpet. 
 
  



 Hvilken behandling har effekt? 

Kombinasjonsbehandling er anbefalt – kommer best ut i 
studier - Ja 

Psykososiale behandlingsformer: 
Psykoedukasjon i flerfamiliegrupper - Ja 
Kognitiv atferdsterapi – Tja 
Psykoterapi – arbeidsallianse virker 
Kombinasjon av medikamenter og intervensjoner 

som omfatter også familiene / fagfolk som følger opp 
over lang tid 

Ikke studert hos PU 



Tidlig intervensjon 
Tidlig intervensjon defineres som oppstart med 
medikamentell behandling så tidlig som mulig etter 
sykdomsutbrudd 
Bedre prognose når behandlingen starter tidlig i forløpet 
Hvorfor? 
Går ofte lang tid fra symptomene oppstår til behandling 
starter.  
Negativ utvikling mhp hovedsymptomer som kognisjon og 
sosial aktivitet 
 



Tidlig intervensjon - klinisk 
Hvordan finne pasientene tidlig i forløpet? 
TIPS Norge fant at område hvor det ble staset på å oppdage 
psykose tidlig, hadde pasientene bedre prognose (forskning m 
begrensinger) 
Forskning viser at behandlingsresultat på kort sikt predikerer 
resultat på lang sikt 
Hva bør tidlig intervensjon omfatte? 

– Medikamentell behandling 
– Lokal intensiv oppfølging med egen protokoll for familiesamarbeid 
– Sosial trening 
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Medikamenter 
Medikamenter har effekt hos ca. 2 av 3 
”Gamle” : haldol, nozinan, cicordinol…. 

Mange bivirkninger 
Påvirker kognitive funksjoner Virker svært sløvende i store 

doser 
Vært utskjelt pga grove overdoseringer 60 -70tallet 

”Nye”: zyprexa, risperdal, leponex, seroquel, zeldox… 
Færre bivirkninger 
Muligens noe mindre potent ved akutte og alvorlige psykotiske 

tilstander 
Leponex rapportert effekt ved behandlingsresistens 



Langtidsoppfølging 
I løpet av en tiårsperiode: ca 40% vil være friske 95% av 
tiden 
Hindre tilbakefall  
Faseplan, varseltegn, og krisehåndtering 
Hos PU: 
Familie og kommunale tjenesteytere bør være involvert i 
å utarbeide planer  
Når varseltegn viser seg bør aktivitet reduseres og 
medikamenter bør vurderes. Også døgnbehandling bør 
vurderes av spesialist. 
 



Hva mener pasientene? 
På spørsmål om symptomer er angst rapportert som 
mest plagsomt. Knyttet til psykotiske symptomer 
Mange mister kontakt med venner og familie – kommer 
ikke sjelden i konflikt 
Generell tristhet  
Plagsomme bivirkninger – mange mener behandlingen er 
verre enn sykdommen 
Noen rapporterer at de kommer i et negativt 
avhengighetsforhold til helsevesenet  
 

 



Forløp ved utviklingshemning 
Forskning: 

– Høyere risiko 
– Høyere samsykelighet 
– Større funksjonsfall  

Klinisk erfaring: 
– En langt større andel blir ikke oppdaget  svært dårlig 

prognose 
– Det tar mye lengre tid for tilstandene blir oppdaget 
– Perioden med intensiv behandling bør antagelig vare lenger 



Case  
Mann i 20-årene for noen år siden 
Aspergers syndrom, psykose i schizofrenispekteret og angstlidelse 
Symptomer siden VGS-alder. Kommuniserer dårlig 
Langvarige kroppslige plager 
Liker aktivitet, å bevege seg, musikk, dataspill 
Innlagt psykisk helsevern etter lang periode med tristhet og lav 
sosial aktivitet, samt panikkanfall 
Fra første kontakt med psykisk helsevern til etablert diagnose tok 
det 10år 
Flere tilbakefall med svær angst  basketak med ansatte 
Langvarige negative symptomer – eller bivirkninger? 
 

 
 



Case 2 
Mann i slutten av tenårene ved søknad PUA. 
Pendlet mellom habilitering (mente det var psykose) og 
allmennpsykiatri (mente det var AS) i ca tre år 
Panikkanfall og merkelige forestillinger 
Utagering mot personer i nærområdet 
Innlagt PUA uten eget samtykke  10 måneder. Frekvent 
utagering mot personer og gjenstander ca 6 – 8 uker 
Vanskelig å etablere allianse for behandler 
Medikamenter og lavaffektiv miljøbehandling. Tverrfaglig 
samarbeid på tvers av nivå. 
Utskrevet i 2007 – fremdeles oppfølging fra SHT 



Case 3 
Ung kvinne i tenårene 
Lett PU og autisme 
Stort funksjonsfall fra tidligere relativt god fungering 
Søkt PUA  poliklinisk oppfølging 
Oppstart medikamentell behandling etter ca ett år 
Diagnose etter ca 1,5 år 
Rimelig god behandlingsrespons 
Kommunen stiller opp 
God prognose?  
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