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Grunnprinsipper 

• Psykiske lidelser er komplekse – finnes ikke enkle løsninger 

• Bredt perspektiv – biopsykososial modell 

• Tverrfaglig – merverdi gjennom samarbeid 

• Høy kvalitet forskning 

• Stort behov:  

 

 



«Sinnssykdom» - om alvorlige 
psykiske lidelser 
Trine Vik Lagerberg, PhD, spesialist i klinisk psykologi 

Seksjonsleder, Seksjon for psykoseforskning 



Fra «sinnssykdom» -  

• - til «psykose» og «alvorlig psykisk lidelse» 

 

• Fra sjel og sinn til mentalt og psykisk 

• Økt kunnskap om og fokus på hjernen 

• Redusere fordommer og stigma 

 

• «Psykose» - en unormal psykisk tilstand som ofte beskrives med realitetsbrist eller 
tap av kontakt med virkeligheten 

 

• Noen lidelser benevnes som «alvorlige psykiske lidelser» uten at de innebærer 
psykose. Økt risiko. 
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Noen fakta om psykoselidelsene 

• Rammer 3-4% av befolkningen 

• Arvelige 

• Debuterer i sen ungdomsalder/tidlig voksen alder 

• Variasjon i symptombilde og sykdomsforløp 

• Variasjon i respons på behandling 

• Nedsatt funksjonsevne og økt dødelighet – men ikke hos alle 

• Kreativitet 
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Psykoselidelser 

Ikke-affektive psykoser 

• Schizofreni  

• Vrangforestillingslidelse 

• Rusutløst psykose 

• Ikke-spesifikke psykoser 

 

Affektive psykoser 

• Schizo-affektiv lidelse 

• Bipolar I lidelse (70%) 

• Bipolar II lidelse (20%) 

• Alvorlig depresjon med psykose 

 
7 



Schizofreni 

• Positive symptomer: 

• Hallusinasjoner 

• Vrangforestillinger 

• Tankeforstyrrelser 

• Negative symptomer 

• Nedsatt motivasjon/interesse 

• Dempet følelsesuttrykk 

• Nedsatt funksjonsnivå 

• Varer over tid 

8 



Bipolar lidelse 

• Symptomer på mani: 

• Oppstemt; «gira» 

• Overdreven selvtillit 

• Redusert søvnbehov 

• Tanker som raser avsted 

• Økt aktivitet 

• Risikoatferd 

• Hypomani: lettere mani 

 

• Symptomer på depresjon 

• Nedstemt; trist 

• Nedsatt interesse 

• Dårlig selvtillit, skyldfølelse 

• Sover/spiser mer/mindre 

• Dårlig konsentrasjon 

• Lavt energinivå, treg 

• Tanker om døden, selvmord 

• Fra mild til alvorlig  
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Årsaker til psykoselidelser 

• Genetikk 

• Miljørisikofaktorer: 

• Infeksjonssykdommer i svangerskapet 

• Fødselskomplikasjoner 

• Migrasjon 

• Cannabisbruk 

• Barndomstraumer 

• Oppvekst i storby 

• …og mye midt imellom 

• Hjerneutvikling 

• Immunfaktorer 

• Stress-respons 

• etc. 
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Stress-sårbarhetsmodellen 



Diagnosesystemet møter kritikk 

• Skillet mellom frisk og sykt er utydelig: mange symptomer på psykose er også utbredt i 
normalbefolkningen – f.eks. høre stemmer 

• Skillet mellom forskjellige diagnoser er utydelig: samme symptomer opptrer ved flere 
tilstander (f.eks. depresjon, kognitive vansker) 

• Samme diagnose kan se helt forskjellig ut: ulike symptomer kan gi en og samme 
diagnose   
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Hvor går veien videre? 

• Forstå sykdomsmekanismer: 

 

• Hvorfor og hvordan oppstår et symptom? 

 

• Uavhengig av diagnoser/sykdomskategorier 

 

• Lete overalt: i genene, miljøet, blodet, hjernen, 
sykdomsbeskrivelser/erfaringer, sykdomsforløp 
etc. 

 

• Sette sammen deler i et komplekst puslespill 

 

• Utvikle bedre og mer persontilpasset behandling! 
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Gener og miljø - hvorfor blir noen syke? 
Olav Bjerkehagen Smeland 

Lege i spesialisering i voksenpsykiatri og forsker på NORMENT 
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Den høye arveligheten er en viktig ledetråd for å forstå 

årsakene til psykiske lidelser 

Angstlidelse 

Alkoholavhengighet 

Alvorlig depressiv lidelse 

Fobi 

Adferdsforstyrrelse 

ADHD 

PTSD 

Bipolar lidelse 

Spiseforstyrrelse 

OCD 

Autisme spektrum lidelse 

Schizofreni 

Tourettes syndrom 

    Prosent: 



Ny teknologi har gjort det mulig å undersøke hvordan gener 
påvirker risiko for sykdom 
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For å finne risikogener, kartlegger vi millioner av genvarianter i 

hvert individ, og undersøker om de finnes hyppigere hos personer 

med sykdom 
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Arveligheten består av hundrevis av sårbarhetsgener 

 

Risiko 

Høyere Lavere Livserfaringer som traumer, rusmisbruk 

eller infeksjoner kan også påvirke risiko 
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PGC, Nature, 2014 
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Forbindelser mellom hjerneceller 

Heather de Rivera 

 

Risikogener for schizofreni og bipolar lidelse er knyttet til hjernens 

utvikling, kommunikasjon mellom hjerneceller, og immunforsvaret 

108 risikogener knyttet til 

schizofreni 
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PGC, Nature, 2014 
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Risikogener for schizofreni og bipolar lidelse er knyttet til hjernens 

utvikling, kommunikasjon mellom hjerneceller, og immunforsvaret 

108 risikogener knyttet til 

schizofreni 

PGC, Nature Genetics, 1. Mai 2019 

30 risikogener knyttet til bipolar lidelse 



Schizofreni og bipolar lidelse deler mange risikogener. Flere av 
disse genene påvirker egenskaper som kreativitet og intelligens 
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1. Øyefarge 

2. Blodtrykk 

 

1. Hjerterytme 

 
1. Schizofreni 

2. Bipolar lidelse 

3. Kreativitet 

4. Intelligens 

1. Høyde 



På sikt kan kunnskap om gener og miljøfaktorer bidra til å 
bedre behandling, forebygging, og livskvaliteten til berørte 

20 

Avdekke sykdomsårsaker 
• Lage nye medisiner 

• Finne miljøfaktorer   

• Redusere stigma 

Personlig medisin 
• Skreddersy behandling 

• Mer treffsikre diagnoser 

• Forutse sykdomsdebut og forløp 

• Forutse respons på medisiner 



Hjernen - fra genetikk til symptomer 
Torgeir Moberget 

Postdoktor 
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Hvorfor hjerneavbildning? 

Årsaker 
 

Genetikk 

- Sårbarhet  

- Robusthet 
 

Miljø 

- Traumer 

- Rusmisbruk 

- Infeksjoner 
 

Behandling 

- Medisiner 

- Terapi 
 

Symptomer 
 

- Vrangforestillinger 

 

- Hallusinasjoner 

 

- Vansker med 

konsentrasjon, 

hukommelse og 

planlegging 

  

- Etc. 

 
 Mekanismer 

 

 



Noen metoder for hjerneavbildning 
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Redusert tykkelse av hjernebarken hos pasienter 
med schizofreni 

Redusert tykkelse av hjernebarken hos friske med 
høyere genetisk risiko for schizofreni 

Større forskjeller i hjernebarkens tykkelse innad i gruppen 
med schizofreni pasienter enn i gruppen med friske  Endrede hjernenettverk i schizofreni 

(Små) endringer i hjernens struktur og funksjon   
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Hva betyr disse funnene? 

21/05/2019
15

Hva betyr disse funnene?



Stor variasjon i pasientgruppen 
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Hvordan går det med folk over tid? 
Ingrid Melle 

Forskningsleder og professor 



Viktige spørsmål 

 

 

 

 

 

Hva årsaken til psykose? 

Har dere god behandling?  

Hvordan går det med meg?  
 



Forskningsartikler om psykose: 
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Andel utskrevet som bedret: 
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Andel utskrevet som bedret: 

Antipsykotiske 
medisiner 

Nedbygging av 
sykehus 
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Første 

behandling 

Symptomfri:  

60-80% 
Én episode: 

10-20% 

Ny psykose: 

   80-90% 

I psykose:  

20-40% 

Sein bedring: 

? 



Oppfølging «TIPS»:  
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Behandling «TIPS»:  
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Medisiner

Samtaler

Innlagt
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Column1

Risiko indikatorer: 



0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

Tid uten psykose (%) pr risikoindikator:  



NORMENT 10 års oppfølging: 

Følger opp deltakere rekruttert ved første behandling.  

 

Andel med full tilfriskning og behandlingsresistens.  

Utvikling av negative symptom og kognisjon.  

Forløp av bipolar lidelse. 

Finne risikoindikatorer og (bio)markører.  

 

Tilrettelegge for individuelt tilpasset behandling.   



Utprøving av ny behandling  
- med og uten medikamenter 
Gunnhild Eldhuset Hoprekstad 

Psykiater, stipendiat 
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https://prowritingaid.com/en/Storage/Index/WordClouds/6

8a13edd-60d0-4bcb-8662-b91e9494dfac.jpg 
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Prednisolon ved tidlig psykose - studien 

• Formål: å undersøke om 
tilleggsbehandling med prednisolon 
(betennelsesdempende medisin) kan 
bedre symptomene ved psykoselidelse 

 

• Kur med prednisolon eller uvirksomt 
legemiddel (placebo eller narremedisin) i 6 
uker, gruppene avgjøres ved loddtrekning 

• Pasientene følges i 1 år med 
undersøkelser, blodprøver og 
hjerneavbildning (MR) 

• Studien er uavhengig av 
legemiddelindustri 
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Medikamentfri - forskningsprosjektet 

 

• Formål: å vurdere om medikamentfri 
behandling er et trygt og forsvarlig tilbud 

 

• Medikamentfri behandling: et aktivt 
behandlingsforløp hvor medisin mot 
psykose ikke brukes eller trappes ned 

• Politisk og juridisk forankret 

• Pasienter som har valgt medikamentfri 
behandling følges i 1 år og sammenlignes 
med kontrollgruppe 

• Målinger: livskvalitet, symptomer, 
hjerneavbildning (MR) og blodprøver 
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Ønske om reell 

mulighet til å velge 

behandling uten 

medisin mot psykose 

Ikke tilstrekkelig 

vitenskapelig 

kunnskapsgrunnlag 



Trening av kognitive funksjoner 
Torill Ueland, dr. psychol, spesialist i klinisk nevropsykologi  



Kognitiv svikt ved psykoselidelser 
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• Vanlig ved psykoselidelser 

 

• Ofte første symptom 

 

• Vedvarer over tid 

 

• Stor variasjon 

 

• Ikke det samme som lav IQ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvorfor skal vi trene kognitive funksjoner? 

• Kognitive vansker er plagsomme 

• Kan påvirke evne til å leve selvstendig, fungere sosialt, gå på 
skole eller arbeide 

• Kognitive vansker er sjelden fokus for behandling 

• Andre behandlingsmetoder har liten effekt på kognisjon 

• Hjernen er plastisk og kan påvirkes gjennom nye erfaringer 
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Kognitiv trening 

Systematisk trening av kognitive funksjoner   
• Utredning av styrker og utfordringer 

• Øvelse på kognitive oppgaver  

• Fremme bruk av kognitive strategier 

• Overføring fra trening til dagliglivet 

• Opplært terapeut 

 

Målsetning:  
• Bedre kognitive funksjoner 

• Bedre funksjon i hverdagslivet (arbeid, skole, sosialt) 

 

    Fokus på mestring, ressurser, funksjon og økt deltagelse 

 
48 



Viktigste funn 

• Bedring i: 

• Enkelte kognitive og sosialkognitive funksjoner 

• Egen opplevelse av kognitiv funksjon 

• Behandlers vurdering av vansker i hverdagen 

• Selvfølelse/ mestringsopplevelse 

• Enkelte mål på hverdagsfunksjon 

• Økt arbeidskapasitet 
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«Jeg har lært å fokusere på en ting av gangen, det gjør at det lettere å få gjort 

arbeidsoppgavene mine» 

 

«Det er lettere å være sammen med kamerater, jeg klarer å henge med i samtalene» 

 

«Treningen gir mestringsfølelse fordi man tror man har blitt dum, mistet evnene. Treningen 

gir god arbeidsmoral, får deg til å ville prøve hardere. Jeg tar ting med større mot nå» 

 

«Det har gitt meg tilbake troen på at jeg kan klare å fullføre skolegangen min» 
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Tilbakemelding fra deltakere 



Fokus fremover  

• Forske mer på effekt 

• Øke tilgjengeligheten  

• Hjemmetrening 

• Integrere i arbeid og på skole 

 

51 



Brukermedvirkning ved NORMENT 
Marthe Hagen 



Brukermedvirkningen i NORMENT 

- Brukerrådet  
- 5 medlemmer med ulik bakgrunn 
- 4 faste møter i året 

- Brukerkonsulent 50% 
- Ressursbank 
- Brukermedvirkning i 

enkeltprosjekter 
- Nært samarbeid med 

Bipolarforeningen 





Rolle og formål  

 

• Paradigmeskifte 
• Ulike perspektiver bringer 

oss nærmere målet  
• Særlig viktig i psykiatrisk 

forskning 





facebook.com/sffnorment 




