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Bakgrunn 



VUP 

• 1962: ”Onset of psychosis six months or less”  
gunstigere forløp (Vaillant) 

• 70-, 80-tallet: longer duration of illness before treatment 
 verre forløp  

• 90-tallet: Duration of Untreated Psychosis 

– Varighet Ubehandlet Psykose 

 





Meta-Analyser 

• Perkins 2005: 

• 28 studier, diverse antall måneder follow-up 

• Marshall 2006: 

• 26 studier, 12 måneder follow-up 



Påvirkning VUP 
• Kunnskap 

• innen og utenfor helsetjenesten 

• Stigma 

• Fordommer mot psykiatri (sections and 
injections) 

• Lange ventetider 



Help-seeking delays 

• Manglende kunnskap 

• Skepsis til helsevesen 

• Ventelister, vanskelige henvisningsrutiner 



Health system delays 

• Manglende kunnskap 

• Passiv, avventende holdning i helsevern 



VUP og prognose 

• Lengre VUP          dårligere prognose                                      
(Marshall et al., 2005; Perkins et al., 2005)  



Psykoseforløp 

• Langtidsremisjon: 20-40%                             
(Bottlender et al., 2010; Harrison et al., 2001) 

• Langtids funksjonsfrishet: 14-27%                               

(Harrow et al., 2005; Harrison et al., 2001)  

Brukernavn
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TIPS 

• Tidlig oppdagelse og Intervensjon ved 
PSykose  

• Mulig å forkorte VUP gjennom tidlig 
oppdagelse? 

• Hvis ja, effekt på prognose og forløp? 



 TIPS-studien 

usual detection 
& Roskilde 

Oslo 



Tidlig oppdagelse 

• Informasjonskampanjer I 
aviser, på kino, radio, skoler, 
fastleger, sosialkontor, 
helsearbeidere 

• Lavterskel oppdagelsesteam; 
utredning innen 24 timer  



VUP 

• Forkortet VUP 

• 26           4,5 uker 

• 16 uker i kontrollsektor 



Nøkkelen 

• Kjennskap: Alle skal vite hva psykose er og hva 
TIPS er 

• Tilgjengelighet 

• Vi har ”ja-holdning” på telefonen 



Andre som har fått det til? 

ECIP (Vancouver, Canada): ingen signifikant reduksjon 

EPIP Singapore : signifikant reduksjon 

EPPIC (Melbourne, Australia):  ingen signifikant 
reduksjon 

LEO (London, UK):  ingen signifikant reduksjon 



Hvorfor det? 

• Lloyd-Evans (BJP 200x): 

• Multi-level 

• Multi-focus 

• Intensive 



Forkorter help-seeking delays 

• Går bredt ut: Allmennheten, helsepersonell inkl 
fastleger, sosiale tjenester og etater, skoler, etc. 

• På flere plattformer: Radio, kino, aviser, brosjyrer, 
kort, plakater. Siden 2000-tallet internett også. 



Forkorter health system delays 

• 51 51 59 59 

• www.tips-info.com 

• Facebook 

• Ingen ventetid 

• Råd og veiledning dersom ikke mistanke om psykose 

http://www.tips-info.com




PANSS Inklusjon Ett år To år Fem år 

Positive + 
Negative + + + + 
Kognitive + + + 

Depressive + + + 
Excitative + 



Andre parametre 

• Færre rapporterte suicidale tanker, planer og 
handlinger (2 år) 

• Hyppigere og mer sosialt samvær (5 år) 

• Ingen forskjell i arbeid/skole (5 år) 

• Flere og lengre innleggelser (5 år) 



Mål ved 10 år: 

• Å undersøke langtidseffekt effects av tidlig 
oppdagelse på symptomer og funksjon 
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Målinger 

• Diagnose (SCID) 

• Symptomer (PANSS) 

• Generell fungering (GAF) 

• Strauss-Carpenter level of functioning scale 

• Remisjon: >6 måneder uten symptomer 

• Recovery: Remisjon + > 12 måneder god fungering   



Intervensjon 

• Lik alle steder, i henhold til protokoll 

• Psykoterapi 

• Medisiner 

• Flerfamiliegrupper 



Blå: Vanlig oppdagelse 
Rød: Tidlig oppdagelse 



Blå: Vanlig oppdagelse 
Rød: Tidlig oppdagelse 



Remisjon og recovery 

% Kontroll Tidlig 
oppdagelse Odds ratio 

Remisjon 46.6 52.5 1.3 

Recovery* 12 31  
2.5 





Arbeid 
Vanlig oppdagelse

 (%)  
Tidlig 

oppdagelse (%) 

deltid 
5 years 

18.6 19.6 

fulltid 18.6    19.6 

deltid 
10 years 

13.9  25.5 

fulltid 11.0 27.7 





Rusindusert Psykose 
Melissa Weibell et al. 



Bakgrunn 

• Hyppigere, men kortere sykehusinnleggelser  

• Vold 

• Alvorlige symptomer 

• Flere tilbakefall 

• Kortere life expectancy  



Forsknignsspørsmål 

• Hva er innflytelsen på forløp og prognose over tid 
av rusmisbruk? 



Tidligere studier 

• Heterogene populasjoner 

• Kort follow-up  

• Ikke randomiserte eller epidemiologiske utvlag 



Design 

• Naturalistisk, 10-års follow-up 

• Alle Første Episode Psykose  

• Epidemiologsk og sektorbasert populasjon 

• 4 scandinaviske helsesektorer 



Populasjon 

• N=266 

• Aldri brukt narkotika 

• Har brukt tidligere, men har stoppet (minst 6 mnd) 

• Episodisk bruk 

• Kontinuerlig  bruk 



Hypoteser 
• Recovery-andel blant aldri brukt > recovery-andel 

blant dem som bruker/har brukt narkotika 

• Recovery-andel blant de som har sluttet > 
recovery-andel blant de som fremdeles bruker 
narkotika 

• Recovery-andel blant de som bruker kontinuerlig  < 
recovery-andel blant alle andre 



Resultater 

• Større premorbid funksjonstap i blant kontinuerlige 
brukere 

• Mindre reduksjon av symptomer (GAF og PANSS) 







** 
** 

** 



Konklusjoner 

• De som slutter å bruke, har like god prognose som 
dem som aldri har brukt narkotika 

• Kanskje denne gruppen ikke hadde behøvd å få 
psykose i det hele tatt; at det er et annet og distinkt 
psykosetracé 
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