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TROR PÅ  
KRAFTIG  
NEDGANG I  
PSYKISKE  
LIDELSER

EFFEKTIVE TILTAK: Professor i 
psykiatri og leder av NORMENT, 
Ole A. Andreassen, mener vi nå er 
der hvor man var innenfor 
hjertemedisin for noen tiår tilbake. 

Av ANNE BERGSENG

Mange sliter med 
psykiske lidelser, 
og antallet har økt 
de siste årene. Nå 
mener en av landets 
fremste forskere på 
området, professor 
Ole A. Andreassen, at 
vi står foran et gjen-
nombrudd når det 
gjelder forskning og 
nye måter å behandle 
på. Han hevder dette 
på sikt vil føre til en 
kraftig nedgang i  
antallet som sliter. 

Psykiske lidelser er en folkesyk-
dom og en av de største globale 
helseutfordringene. Rundt 50 pro-
sent av oss rammes i løpet av livet, 
noe som betyr at de leste vil er-
fare på nært hold hvordan det er 
å slite psykisk. 

I løpet av 12 måneder vil rundt 
16–22 prosent av den voksne be-
folkningen ha en psykisk lidelse, 
viser tall fra Folkehelseinstituttet 
(FHI). Vanligst er angst, depresjon 
og rusmisbrukslidelser. 

– Jeg mener vi kan gjøre det sam-
me for mentale lidelser som man 
har klart innen hjerte- og karsyk-
dommer. Nemlig å redusere antal-
let alvorlige sykdomstilfeller ved 
å inne årsakene, forebygge og ut-
vikle efektive behandlingsmåter, 
sier professor og overlege i psyki-
atri ved Oslo universitetssykehus 
og Universitetet i Oslo, Ole A. An-
dreassen (52). 

Antall dødsfall i Norge grunnet 
hjerteinfarkt har for eksempel falt 
med rundt 90 prosent siden 1970, 
ifølge tall fra Norgeshelsa statis-
tikkbank. 

Tror på gjennombrudd
Andreassen mener vi nå er der hvor 
man var innenfor hjertemedisin 
for noen tiår tilbake. Vi begynner 
å få tak på årsaker og dermed mu-
lighet for å utvikle tiltak som er 
mer efektive.

– Jeg tror at vi i løpet av ti år vil 
ha klarlagt veldig mye mer av hva 
sammenhengene mellom medfødt 
sårbarhet og stressfaktorer har å 
si for å utvikle alvorlig psykisk syk-
dom. Da kan vi begynne å lage mer 
spesiikke psykososiale behand-
lingsmåter og medisiner. I løpet 
av tyve år mener jeg vi har satt i 
gang tiltak og at utviklingen vil 
snu, sier han.

Han ser i det hele tatt svært po-
sitivt på fremtiden innen dette om-
rådet. 

– Forskningen på feltet øker sta-
dig, og det er blitt mer status å job-
be med dette blant unge forskere. 
Vi famler ikke lenger i blinde, og 

derfor er det mye fremtidshåp, si-
er Andreassen. 

 Camilla Stoltenberg, direktør 
for Folkehelseinstituttet (FHI), de-
ler Andreassens optimisme for 
fremtiden innen psykiske lidelser. 

 – Jeg har tro på at vi kan oppnå 
bedre forebygging, diagnostikk, 
behandling og omsorg for men-
nesker med alvorlige psykiske li-
delser. Gjennombrudd kan kom-
me brått, slik det gjorde for mage-
sår, diabetes og hjerneslag, sier 
Stoltenberg.

Hun vil vektlegge mulighetene 
for å forebygge og fremme helse, 
både gjennom forebygging av syk-
dom, men også når det gjelder å 
mestre livet best mulig med en di-
agnose. Camilla Stoltenberg me-
ner at tverrfaglige forskningsgrup-
per og gode data er avgjørende for 
utviklingen. 

 – Store befolkningsbaserte hel-
seundersøkelser og helseregistre 
gir Norge et fortrinn i arbeidet for 
å få mer og bedre kunnskap om 
psykiske lidelser, sier hun. 

Psyke og biologi
Ole A. Andreassens drivkraft er å 
inne sammenhengen mellom psy-
ke og biologi. 

– Vi mennesker går rundt med 
en hjerne som lager tanker, følel-

ser og ideer, og jeg ønsker å av-
dekke hva som er mekanismene 
bak når man får en psykisk syk-
dom, og inne ut hva man konkret 
kan gjøre, sier han.

Andreassen er til daglig leder av 
Norsk senter for forskning på men-
tale lidelser (NORMENT), som ble 
etablert i 2013, og er inansiert av 
Forskningsrådet og K.G. Jebsen-
stiftelsen. 

150 forskere fra 30 land
NORMENT består av et tverrfag-
lig og internasjonalt forsknings-
miljø med mer enn 150 forskere 
fra rundt 30 nasjoner, med spesi-
alkompetanse innen et bredt spek-
ter av fagområder. Forskerne er 
blant annet leger, psykologer, bio-
loger, hjerneforskere, fysikere, ge-
netikere, matematikere, statisti-
kere og antropologer.

Andreassen mener at nettopp 
denne tverrfaglige tilnærmingen, 
i kombinasjon med moderne fors-
kningsteknologi, er årsaken til at 
man nå er i ferd med å snu utvik-
lingen innen forskning på psykisk 
helse. 

Andreassen mener vi nå begyn-
ner å få omfattende ny kunnskap 
om årsaker til psykisk sykdom, og 
at vi står overfor en svært spen-
nende tid innenfor dette feltet, bå-

de her i landet og internasjonalt.
Et av vitenskapens største uløs-

te problemer, er hvorfor noen ram-
mes av psykiske lidelser, og andre 
ikke. Forskning innen epigenetikk 
har vist at miljøforhold kan påvir-
ke hvordan arvestofet, altså ge-
nene, blir avlest og dermed påvir-
ker sårbarhet for psykiske lidelser. 

Ifølge forskerne er det liten tvil 
om at alvorlige psykiske lidelser 
som schizofreni og bipolar lidelse 
har stor grad av arvelighet. Det er 
ikke selve sykdommen som er ar-
velig, men sårbarheten for å utvi-
kle den.

– Nå vet vi hvorfor
 – Vi har lenge visst om denne ar-
veligheten, men har nå i større grad 
funnet ut hvorfor det er slik. Tak-
ket være store studier med 50 000 
til 100 000 deltagere, har vi langt 
større muligheter til å avklare sam-
menhenger, påpeker Andreassen.

Genene våre er ikke skadelige i 
seg selv, men de kan være en uhel-
dig blanding av sårbarhetsfakto-
rer. 

– Har du en medfødt sårbarhet 
og i tillegg opplever vanskelige 
miljøforhold, så er du mer utsatt, 
sier Andreassen. 
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v     oss opplever psykisk sykdom i løpet av livet. Ifølge professor Ole A. Andreassen er det mulig å snu denne utviklingen. Foto: ISTOCKPHOTO

Ole A. Andreassen

 ● Ole A. Andreassen tok sin 
medisinutdannelse i Bergen, og 
var deretter en periode ved 
Harvard University i USA. Han 
spesialiserte han seg i psykiatri 
ved Ullevål sykehus, og har i 
mange år jobbet med forskning 
ved siden av arbeidet som 
psykiater.  

 ● Andreassen er professor og 
overlege i psykiatri ved Oslo 
universitetssykehus og Universi-
tetet i Oslo, og er til daglig leder 
av Norsk senter for forskning på 
mentale lidelser (NORMENT).  

 ● På en rangering av de 100 
mest publiserende forskerne i 
Norge de siste fem årene, er 
Andreassen på femte plass, og 
er den med flest tellende poeng 
fra UiO. 

DELER OPTIMISMEN: Camilla 
Stoltenberg, direktør ved 
Folkehelseinstituttet, mener et 
gjennombrudd innen forebyg-
ging og behandling av psykiske 
lidelser kan komme brått. 

25 %
Psykiske lidelser blant unge har 
steget de siste tyve årene. Mer 
enn en av fire studenter 
opplever psykiske plager, viser 
Norges største undersøkelse 
om studenters helse og trivsel 
med mer enn 50.000 deltagere, 
som Folkehelseinstituttet har 
gjennomført. 
Da undersøkelsen ble gjort i 
2010, var denne andelen en av 
seks, i 2014 var det en av fem.

PSSST!
Ole A. Andreassen fikk 

nylig tildelt Bergesenstiftel-
sens ærespris på to millioner 

kroner, som gis til perso-
ner som har utmerket seg 
ved særlig samfunnsnyttig 

innsats. Prisen fikk han fordi 
han regnes som Norges mest 

fremtredende forsker på 
alvorlige psykiske 

lidelser.

– Jeg har tro på at 
vi kan oppnå bedre 
forebygging, diagno-
stikk, behandling 
og omsorg for men-
nesker med alvorlige 
psykiske lidelser. 
Camilla Stoltenberg


