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• Mental illness and substance use disorders account for 60% of the non-fatal burden 

of disease amongst young people aged 15-34 (Public Health Group 2005) 

• 75% of mental health problems occur before the age of 25 (Kessler et al 2005) 

• 14% of young people aged 12-17, and 27% of young people aged 18-24 experience a 

mental health problem in any 12 month period (Sawyer et al 2000, Andrews et al 

1999, ABS 2008) 
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Økning i antall uføre 
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Resultatbevissthet 

Det er ennå ingen, hverken i  Helse Stavanger, i 
Helse Vest eller i Helse Norge som noen gang 
har etterspurt eller spurt meg om «hva er deres 
behandlingsresultater»……. 

 

……bortsett fra en politiker fra Rogaland 
fylkesting som i 1986 spurte «e dårr någen så 
bler goe»? 



Stavanger 31.08.2006 

To viktigste 
spørsmål: 

1.Hva er det som 
feiler gutten min 

2.Hvordan vil det gå 
med han? 

OSLO 2013 

Kvalitet, kvalitetsmål og 
kvalitetsindikatorer i psykisk 
helsevern 
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Brukermedvirkning 
4 Behandling og oppfølging av 

pasienter/brukere bør baseres på deres egne 

valg og prioriteringer og bidra til økt mestring 

og deltakelse i samfunnet. 

A 

  

3 Intervensjonsprogrammer, som 

”Brukermedvirkning i praksis”, bør tas i bruk 

for å bedre helsepersonellets og 

pasienters/brukeres kompetanse om 

brukermedvirkning. 

B 

4 Foresatte til pasienter/brukere mellom 16 og 

18 år må få den informasjon de har rett til slik 

at de kan utøve sin foreldrerolle på en god 

måte. Samtidig må den unges behov for 

uavhengighet ivaretas. 

A 

3 Rutiner for samarbeid med pårørende bør 

tilpasses det forholdet de har til pasienten, og 

fokusere på kunnskapsutveksling, veiledning 

og støtte. 

B 



Generelle prinsipper for god praksis 

3 Det må tilrettelegges for en god 

dialog og en god relasjon mellom 

pasient/bruker og fagperson. 

A 

2b Kontinuitet i behandling og 

oppfølging av pasienter/brukere 

med psykoselidelser er sentralt og 

bør opprettholdes også i perioder 

med tilbaketrekning. 

A 



Somatisk helsetilstand 

1b Somatisk helsetilstand må 

vurderes jevnlig og følges opp 

med minst en årlig kontroll. 

A 

2b Det bør legges til rette for 

rutinemessige tannlegebesøk. Når 

legemidler med antikolinerg effekt 

brukes, bør pasientene få 

informasjon om viktigheten av god 

tannhygiene. 

B 



Dødelighet/redusert forventet 
levealder ved psykisk lidelse 

• 25 år for menn 

• 15 år for kvinner 

Stavanger okt 2013 



Behandling – generelle anbefalinger 

1b Behandling bør settes inn så tidlig som 

mulig i sykdomsforløpet slik at varigheten 

av ubehandlet psykose blir så kort som 

mulig. 

A 

1b Behandlingen bør inneholde en 

individuelt tilpasset kombinasjon av 

evidensbaserte virksomme elementer, 

som legemiddelbehandling, 

psykoedukativt (kunnskapsformidlende) 

familiesamarbeid og kognitiv terapi. 

A 



Behandling – generelle anbefalinger 

4 Det er begrenset forskning om 

behandling av unge med 

psykoselidelser. Foreløpig 

anbefales det å bruke 

psykososiale behandlingsmetoder 

for voksne for denne gruppen, 

men metodene må tilpasses den 

unges utviklingsnivå og kontekst. 

D 



Familiesamarbeid 

1b I en tidlig fase av en psykose bør nære 

familiemedlemmer kontaktes snarest 

mulig, og innen tre dager, for et 

samarbeid med behandlingspersonalet. 

Dette må skje i samsvar med regelverk 

som regulerer hvilken informasjon som 

skal og kan gis til pårørende. 

A 

1b I en tidlig fase av en psykose bør pasient 

og nære familiemedlemmer inviteres til et 

psykoedukativt (kunnskapsformidlende) 

familiesamarbeid i en 

”enkeltfamiliegruppe”. 

A 



Familiesamarbeid 
1a Pasienter som, på grunn av 

sykdommens alvorlighetsgrad, har behov 

for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om 

å delta sammen med nære 

familiemedlemmer i en psykoedukativ 

(kunnskapsformidlende) 

flerfamiliegruppe.  

A 

1a I et langvarig psykoseforløp bør nære 

familiemedlemmer inviteres til et 

samarbeid når pasienten har tilbakefall 

og/eller vedvarende problemer. 

A 

1a Samtaler med barn bør tilrettelegges i 

samarbeid med foreldrene og 

informasjonen bør skje ved oppstart av 

behandlingen og tilpasses barnets alder. 

A 



Kognitiv atferdsterapi 

1a Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør 

tilbys alle pasienter som plages med 

psykotiske symptomer, i individuelle 

forløp med en varighet på minst 15-20 

samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan 

benyttes i alle behandlingsfaser av 

psykoselidelsen.  

A 



Psykodynamisk psykoterapi 

2a Psykodynamiske 

behandlingstilnærminger kan anvendes 

av helsepersonell for å forstå erfaringene 

til pasienter med psykoselidelser, både i 

deres eget følelsesliv og i forholdet til 

andre mennesker. Etter individuell 

vurdering kan tilpasset støttende 

psykodynamisk psykoterapi, etter 

fasespesifikke prinsipper, tilbys i ikke-

psykotisk fase. 

B 



Miljøterapi 
2b Miljøet i døgnenheter for pasienter med 

psykoselidelser bør være støttende, 

preget av struktur og orden og liten grad 

av aggressivitet.  

A 

  

2b Miljøterapi som involverer og engasjerer 

pasientene i behandling og aktiviteter, 

bør etterstrebes. 

A 

1b Miljøet i døgnenheter bør undersøkes 

ved hjelp av jevnlige målinger med Ward 

Atmosphere Scale (WAS) for å se om 

miljøet er preget av de elementer 

pasienter med psykoselidelser har best 

effekt av. 

A 



Musikkterapi 

1a Musikkterapi fremmer tilfriskning, 

og behandlingen bør starte i så 

tidlig fase som mulig med henblikk 

på å redusere negative 

symptomer. Behandlingen må 

utføres av terapeuter med 

godkjent utdanning i musikkterapi. 

A 



Fysisk aktivitet, trening og fysioterapi 

1a Pasienter med psykoselidelse 

som mangler sosiale ferdigheter 

tilknyttet hverdagslivets aktiviteter, 

bør tilbys trening i sosial 

interaksjon og i andre ferdigheter 

som er nødvendige for å mestre 

et selvstendig liv utenfor 

institusjon. 

A 



Kognitiv trening 

1b Kognitiv trening anbefales, som 

en del av en helhetlig tilnærming, 

for oppøving av ferdigheter rettet 

mot daglige aktiviteter og 

yrkesdeltakelse. 

B 

4 Ved kognitive vansker bør det 

legges til rette for relevante 

hjelpemidler, praktisk hjelp og 

tilrettelegging i arbeid og skole. 

D 



Legemiddelbehandling – generelle 
anbefalinger 

1a Pasienter med en diagnostisert psykotisk 

lidelse bør tilbys, og motiveres til, å prøve ut 

et adekvat gjennomført behandlingsforsøk 

med antipsykotisk legemiddel. 

A 

1a Dosering ved vedlikeholdsbehandling bør 

normalt ligge i nedre område. Virksom 

dosering for pasienter som har hatt flere 

psykotiske episoder, ligger vanligvis i et 

doseringsområde som tilsvarer 1-3 definerte 

daglige døgndoser.  Det bør ikke gis doser 

over denne øvre grensen uten etter nøye 

vurdering og begrunnelse.  

A 

1b Pasienter med såkalte ”høyrisiko”-tilstander 

(prodromal, ultra high risk (UHR) og at risk 

mental state (ARMS) bør ikke rutinemessig 

tilbys behandling med antipsykotiske 

legemidler.  

A 



Ved langvarige behov 

3 For pasienter/brukere med langvarige 

hjelpebehov er det viktig at oppfølgingen 

skjer på regelmessig basis og den bør 

utføres av fast personell. 

C 

4 Kommunen bør påse at 

pasientenes/brukernes rettigheter med 

hensyn til inntekt og økonomi er sikret, 

og bør tilby hjelpetiltak i form av 

økonomisk forvaltning dersom behovene 

tilsier det. 

B 

3 Pasienter/brukere bør få støtte til å 

opprettholde og eventuelt styrke sitt 

personlige nettverk. 

B 



Bolig og boforhold 
3 Kommunene bør tilby varige boliger 

framfor midlertidige boligløsninger. 

Pasientenes/brukernes egne ønsker og 

mål bør tillegges stor vekt ved tildeling. 

B 

4 Kommunen bør tilby tilrettelagte boliger 

til pasienter/brukere som er i behov av 

særskilt oppfølging og støtte for å mestre 

et liv i egen bolig. Det bør tilbys boliger 

med fellesareal og bemanning på 

heldøgnsbasis dersom behovene tilsier 

det. 

B 

2b Pasienter/brukere med psykoselidelser 

bør ikke tilbys boliger i bomiljøer preget 

av sosial uro og kriminalitet. 

Sammensetting av beboere er et hensyn 

som bør tillegges stor vekt. 

A 



Arbeid 

2b Tiltak knyttet til arbeid bør være 

en sentral del av behandlings- og 

oppfølgingstilbudet til 

pasienter/brukere med 

psykoselidelser. 

B 

1a Arbeidsrettede tiltak i samsvar 

med IPS-modellen anbefales. 

A 



% Kontroll Tidlig oppdagelse Odds ratio 

Remisjon 46.6 52.5 1.3 

Recovery 12 31 

 

2.5 

 

Resultater: 
Remisjon og recovery 
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Det gjelder å følge  

 de riktige sporene……….. 

 

 

 

 

 

 

 
 Anne Fjell 


