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Abstract 
 
 
Lifetime use of cannabis and beliefs about medicines in patients with first-episode 
psychosis (FEP) in schizophrenia spectrum-disorder 
 
Background: Lack of adherence to antipsychotic medication increases the risk of poor 
outcome and relapse in patients with first-episode psychosis (FEP). Substance use, e.g. 
cannabis, is far more common in patients with psychosis compared to the general population. 
Cannabis use is a risk factor for non-adherence, but the reasons why are poorly investigated 
and understood.  
 
Objectives: The aim of the study was to investigate the beliefs about medicines in FEP-
patients with a lifetime use of cannabis compared to non-users, to detect possible negative 
perceptions as a contributor to lack of adherence.  
 
Method: A cross-sectional sample of 265 FEP-patients with schizophrenia spectrum disorder 
underwent extensive clinical assessments including self-report of cannabis use in addition to 
responding to the Beliefs about Medication Questionnaire (BMQ). BMQ assesses a patient’s 
specific concerns and perception of necessity about antipsychotic medication, as well as 
general beliefs about pharmacotherapy. The patients were divided into three groups regarding 
lifetime cannabis use (i.e. never used, used < 10 times and used ³10 times).  BMQ scores’ 
relationship to life-time cannabis use were calculated using ANOVA statistics.  
 
Results: The patients with lifetime use of cannabis ³ 10 times were more likely to be male, 
younger at age of onset of psychosis and with higher levels of alcohol and tobacco use, as 
compared to the non-users. The life-time use of cannabis was not associated with negative 
perceptions about medicines, neither specific beliefs about their antipsychotic medication nor 
general beliefs about pharmacotherapy as measured by the BMQ subscales.  
 
Conclusion: The lifetime use of cannabis is not associated to negative perceptions about 
medicines in patients with first episode-psychosis (FEP) in schizophrenia spectrum disorders. 
Other reasons for lack of adherence related to cannabis use needs to be further investigated. 
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Livstidsbruk av cannabis og holdninger til medisiner hos pasienter med sin 
første psykoseepisode innenfor schizofreni spektrum-lidelser 
 
 
 
1. Introduksjon og bakgrunn  

 
Schizofreni – noen generelle aspekter 
  
Schizofreni er en psykosesykdom som kjennetegnes av forstyrrelser av tanker, persepsjon og 
affekt, med endret virkelighetsoppfatning (1). Pasientene kan ha ulike kombinasjoner av 
såkalte positive symptomer, sånn som hallusinasjoner, vrangforestillinger og 
tankeforstyrrelser, samt negative symptomer, slik som affektavflating og tilbaketrekning (2). I 
tillegg er kognitive vansker vanlige ved schizofreni, selv om det hittil ikke har vært en del av 
diagnosekriteriene, trolig dels grunnet at slike dimensjoner er mer utfordrende å måle og 
definere klinisk, og dels lite forskning på området før 2000-tallet (1). Det er stor variasjon i 
det symptomatiske bildet, men over halvparten av pasientene får livslang sykdom med uttalte 
og vedvarende plager, og schizofrenispektrumlidelser medfører stor sykdomsbyrde for både 
pasient, pårørende og samfunnet (1, 3).  
 
Livstidsrisikoen for å utvikle schizofreni er omkring 1%, med visse geografiske forskjeller (4, 
5). Symptomene debuterer oftest i sen ungdomsalder eller tidlig i voksenlivet dvs innenfor 
aldersspennet 16-25 år. Det er flere menn enn kvinner som rammes; ratioen er ca. 1,4 til 1,0, 
altså omkring 60 % menn og 40% kvinner (5).   
 
Schizofreni blir forårsaket av arvelige faktorer, kombinert med ulike miljøpåvirkninger (6). 
Ingen enkeltfaktor av verken genetiske eller miljøfaktorer virker å være verken nødvendig 
eller tilstrekkelig for utvikling av schizofreni, men ulike faktorer er likevel assosiert med 
varierende grad av risikoøkning for sykdomsutvikling. Det er beregnet at ca. 60-70% av 
sykdomsrisikoen kan forklares av genetisk predisposisjon (6). I de fleste tilfeller skyldes den 
arvelige sårbarheten en kombinasjon av tusenvis av vanlig forekommende genetiske varianter, 
der hver variant kun har en begrenset risiko-økende effekt (7). Eksempler på miljøfaktorer er 
maternell infeksjon under svangerskapet, migrasjon, bosetning i urbane strøk og traumer i 
barndommen (5).  
 
Pasienter med schizofreni har i gjennomsnitt ca. 10-15 år kortere levetid sammenliknet med 
resten av befolkningen (8, 9). I en meta-analyse fra 2017 var den forventete levealderen 65 år, 
og den har ikke bedret seg i løpet av de siste tiårene (9). En svensk kohortestudie med 8.277 
schizofreni-pasienter som ble fulgt over 7 år viste at det er høyere dødelighet av iskemisk 
hjertesykdom og kreft sammenlignet med resten av befolkningen, og at disse somatiske 
sykdommene blir erkjent på et senere tidspunkt i denne pasientgruppen enn hos andre (8). I 
tillegg er schizofreni relatert til betydelig økt risiko for selvmord, estimert til 5-7% i 
pasientgruppen, primært i nær relasjon til sykdomsdebut (10). En nasjonal kohortstudie som 
fulgte 176,347 personer over 15 år etter deres første kontakt med spesialisthelsetjenesten i 
psykiatri, viste at risikoen for selvmord var 6,5% hos pasienter med schizofreni, der samtidig 
bruk av rusmidler økte risikoen i betydelig grad (11).  
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Behandling med antipsykotiske medikamenter 
 
Antipsykotika grupperes ofte som første- og andregenerasjons medikamenter  (engelsk: ”first 
generation antipsychotics, FGA” og ”second generation antipsychotics, SGA”), eller hhv. 
typiske- og atypiske antipsykotika (for oversikt, se (1)).  Haloperidol og klorpromazin er 
eksempler på førstegenerasjons, mens olanzapin og risperidon er vanlig brukte 
andregenerasjons medikamenter. En systematisk metaanalyse som sammenliknet graden av 
symptomreduksjon ved bruk av ulike antipsykotika i behandlingen av schizofreni viste at de 
fleste andregenerasjons antipsykotika hadde bedre effekt enn haloperidol, men at det var lav 
kvalitet på evidensen bak den beskjedne effektforskjellen mellom ulike andregenerasjons-
medikamenter (12). Effekten er best på positive symptomer, mens negative symptomer er 
vanskeligere å behandle medikamentelt (13) (14). Det er store forskjeller mellom første- og 
andregenerasjons antipsykotika i bivirkningsprofil, der ekstrapyramidale, motoriske 
bivirkninger hovedsakelig er assosiert med bruk av førstegenerasjons antipsykotika, mens 
metabolske bivirkninger er hyppig forekommende ved en rekke andregenerasjons 
antipsykotika (12, 15). Det er store variasjoner i tendensen til metabolske bivirkninger 
mellom de enkelte andregenerasjons antipsykotika (16, 17).  
 
I henhold til gjeldende faglige retningslinjer i Norge anbefales det at pasienter ved første 
behandlingskontakt for en psykose (engelsk: ”first episode psychosis, FEP”), og som 
oppfyller diagnosekriteriene for schizofreni, bør tilbys vedlikeholdsbehandling med 
antipsykotiske legemidler i to år (evidensnivå 1a, gradering A)(18). Andre velrennomerte 
retningslinjer anbefaler også antipsykotika ved første psykoseepisode (19). Slik 
medikamentell behandling er vist å bedre remisjonen og redusere risikoen for tilbakefall (20-
22). Tidlig intervensjon er assosiert med bedre forløp, mindre symptomer og mindre 
selvmordsrisiko (23, 24). Ulike studier har også vist en sammenheng mellom bruk av 
antipsykotika og redusert mortalitet (8, 25), og behandling med andregenerasjons 
antipsykotiske legemidler har blitt knyttet til redusert risiko for selvmord (26). 
 
Det er imidlertid en velkjent utfordring at pasienter med schizofrenispektrum-lidelser ikke 
følger foreskrevet medisinering. Avbrudd av behandling med antipsykotika er estimert til å 
være høyere enn 50% i løpet av første behandlingsår hos FEP-pasienter (27, 28). Det er vist at 
slik avbrutt behandling øker risikoen for tilbakefall (29). Blant pasienter med schizofreni som 
var symptomfrie og stabile etter førstegangs behandling med antipsykotika, fikk nærmere 
80% tilbakefall i løpet av det første året etter avbrudd av antipsykotikabehandling (30). 
Optimal behandlingstid er dog ikke forskningsmessig avklart. Nyere studier tyder på at flere 
personer i full tilfriskning kan slutte med medikamenter enn tidligere antatt, enten helt eller i 
lengre perioder. Men vi mangler detaljkunnskap som kan sikkert forutsi når i forløpet dette 
kan anbefales (31). 
 
For å beskrive om legemidler tas i henhold til legens anvisninger brukes ofte begrepet 
etterlevelse (engelsk: «adherence») Manglende etterlevelse eller avbrudd av 
antipsykotikabehandling er assosiert med dårligere funksjon i dagliglivet, økt risiko for 
sykehusinnleggelser, mer kontakt med akuttpsykiatriske tjenester, samt større grad av 
rusmisbruk og alkoholrelaterte problemer (32). Det er imidlertid viktig å være klar over at 
slike etterlevelsesestimater varierer betydelig mellom enkeltstudier, blant annet grunnet ulike 
definisjoner på lav etterlevelse og måten etterlevelse måles på. Som et eksempel er det vist at 
selvrapportering overestimerer graden av etterlevelse (33).  
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Årsaker til lav etterlevelse kan grupperes som (a) pasient-relaterte (f.eks. lav utdannelse, 
arbeidsløshet, og rusmiddelbruk), (b) familie- og samfunnsrelaterte (f.eks. mangelfull 
familiær støtte i behandlingssituasjonen, og svakt sosialt nettverk), (c) sykdoms-relaterte 
(f.eks. høy forekomst av positive symptomer, og hyppige tilbakefall), eller (d) 
behandlingsrelaterte (f.eks. forekomst av bivirkninger, og graden av terapeutisk allianse) (34). 
I en systematisk, kvalitativ analyse av data fra 36 artikler om etterlevelse av antipsykotika-
behandling ble dårlig sykdomsinnsikt identifisert som den klart viktigste enkeltårsaken (56% 
av studiene), etterfulgt av rusmiddelmisbruk (36%), negativ holdning til medisinering (31%) 
og bivirkninger (28%) (35). Dette er i overensstemmelse med norske forhold, hvor bruk av 
illegale rusmidler, alkohol og manglende sykdomsinnsikt var relatert til dårligere etterlevelse 
av medikamentell behandling ved schizofreni (36).  
 
Bruk av cannabis hos pasienter med schizofreni  
 
Bruk av rusmidler er langt høyere hos pasienter med schizofreni-lidelser enn i befolkningen 
for øvrig (37-39). Dette gjelder i særlig grad cannabisbruk, og det foreligger flere ulike teorier 
om hvorfor det er en sammenheng mellom schizofreni og cannabis-inntak. Dette inkluderer 
teorier om at cannabisbruk er en selvstendig risikofaktor for schizofreni-utvikling og/eller for 
tidligere psykosedebut, eller at cannabisbruk representerer en form for selvmedisinering hos 
psykosepasientene (40-42). Det finnes også teorier om at det finnes bakenforliggende 
risikofaktorer (inklusive genetiske) som er felles for både psykoselidelser og rusbruk, altså en 
underliggende sårbarhet for å utvikle både schizofreni og cannabisbruk (43-44). Det er et 
poeng at de ulike teoriene ikke utelukker hverandre.   
 
Det er rapportert at mellom 18%-30% av pasienter med schizofreni oppfyller 
diagnosekriterier for nåværende cannabismisbruk eller cannabisavhengighet, mens omkring 
40-60% tilfredsstiller disse kriteriene i et livstidsperspektiv (39, 45-47). En norsk studie med 
154 FEP-pasienter rapporterte at 34% av menn og 18% av kvinner hadde en diagnose for 
cannabismisbruk eller cannabisavhengighet ved baseline (48). Flere nyere studier, inklusive 
systematiske metaanalyser, har vist at bruk av cannabis er forbundet med lavere alder ved 
første psykose-episode (40, 49, 50). 
 
At pasienter med psykoselidelser har oftere rusdiagnoser, slik som cannabismisbruk eller -
avhengighet, er del av den såkalte dobbeltdiagnose-problematikken. Denne omhandler de 
gjensidig negative effektene som en kronisk psykosetilstand og rusmiddelmisbruk kan ha på 
hverandre. Cannabismisbruk hos pasienter med psykose, både aktuelt og i løpet av 
sykdomsforløpet, er forbundet med redusert etterlevelse av den medikamentelle behandlingen 
og økt risiko for tilbakefall blant pasienter med schizofreni (34, 35, 51-54). En spansk studie 
som evaluerte 250 fagpersoners oppfatning på psykiatripasienter med dobbeltdiagnose viste at 
99% av det aktuelle helsepersonellet betraktet lav etterlevelse av behandlingen som en 
bidragsyter til forverring av både psykosen og rusmiddelmisbruket (55).   
 
Omkring halvparten av alle rusmiddel-brukende pasienter med psykoselidelser slutter av ulike 
grunner å bruke slike rusmidler i løpet av den tidlige sykdomsfasen (56), og denne 
undergruppen vil ha bedre etterlevelse av den medikamentelle behandlingen og mindre 
alvorlige psykosesymptomer enn de som fortsetter med rusmidler (40, 57, 58).  
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2. Problemstilling og målsetning 
 
Flere studier har vist at etterlevelsen av antipsykotika-behandling hos FEP-pasienter er så 
dårlig som 50% eller lavere i det første behandlingsåret (27, 28). Ettersom mangelfull 
antipsykotika-behandling kan redusere bedringen og øke risikoen for tilbakefall, anser mange 
fagpersoner at bedre etterlevelse av foreskrevet medikamentell behandling er et område med 
betydelig forbedrings-potensiale. Det er derfor viktig å identifisere risikofaktorer for lav 
etterlevelse og forstå samspillet mellom disse, slik at man kan implementere mer effektive 
intervensjonsstrategier. 
 
To av de viktigste årsakene til redusert etterlevelse av behandling med antipsykotika er 
rusmiddelbruk og negative holdninger til medisiner (se ovenfor i Introduksjonen). I en 
tradisjonell medisinsk setting kan dette innebære et slags paradoks knyttet til bruk av to ulike 
typer av kjemiske substanser, nemlig at pasienter med schizofreni som har et høyt forbruk av 
cannabis samtidig kan være skeptiske til inntak av antipsykotiske medikamenter, selv om 
både cannabis og antipsykotika påvirker hjernen og mange av kroppens andre funksjoner. Sett 
fra pasientenes perspektiv kan det imidlertid være andre mulige sammenhenger, for eksempel 
at cannabis oppfattes som en mer naturlig substans («naturmedisin») som også benyttes som 
selvmedisinering. 
 
Det kan dermed være god grunn til å undersøke om det er en sammenheng mellom 
cannabisbruk og negative holdninger til medisiner. En mulig hypotese vil være at cannabis-
brukere er mer skeptiske til behandling med antipsykotika, slik at dette fører til at de har økt 
sannsynlighet for lavere etterlevelse av behandlingen. Denne problemstillingen har i liten grad 
blitt studert tidligere. 
 
Jeg ønsket derfor å studere om cannabis-brukende FEP-pasienter innen schizofreni sprektrum-
lidelser har mer negative holdninger til medisiner enn pasienter uten cannabisbruk. Som 
klinisk materiale benyttet jeg pasienter fra TOP-prosjektet i Oslo («Tematisk Organisert 
Psykoseforskning»).  Cannabisbruk ble målt med flere ulike kategoriske variabler, hvorav 
livstidsbruk av cannabis visste seg å være mest velegnet for formålet på grunn av flest svar. 
Holdningene til medisinbruk ble målt ved hjelp av selvrapporteringsskjemaet Beliefs about 
Medicines Questionnaire (BMQ), som er et validert verktøy med fire subskalaer som kan 
benyttes for å måle pasientens bekymring for det å ta medisiner og i hvilken grad det kjennes 
nødvendig å ta medisin som forskrevet, samt generelle holdninger til medikamenter som 
behandlingsform.  
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3. Materiale og metoder 
 
Pasientmaterialet 
 
Det kliniske materialet bestod av 265 FEP-pasienter som ble rekruttert ved første 
behandlingskontakt for psykose som en del av TOP-prosjektet ved NORMENT (Norsk senter 
for forskning på mentale lidelser)- K.G. Jebsen senter i Oslo. Pasientene var rekruttert i 
perioden 2003-2015 fra døgnavdelinger og poliklinikker ved Oslo Universitetssykehus og 
Diakonhjemmet sykehus. Inklusjonskriterier var: (1) alder 18-65 år (2) oppfylte 
diagnosekriterier for psykose innenfor schizofreni spektrum-psykoser (schizofreni, 
schizoaffektiv eller schizofreniform lidelse) i henhold til DSM-IV (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 4th edition), (3) IQ over 70, (4) fravær av tidligere hodetraume, 
nevrologisk sykdom eller annen medisinsk tilstand som kan påvirke sentralnervesystemets 
funksjon. 
 
Sosiodemografiske data (inkludert alder, kjønn, etnisitet, utdanning), røyking/snusing, 
alkoholbruk, cannabisbruk, alder ved psykosedebut, varighet av ubehandlet psykose (engelsk: 
duration of untreatet psychosis «DUP»), kliniske symptomer, og behandling med 
antipsykotika ble registrert. Etnisitet ble kategorisert som europeisk eller ikke-europeisk. Alle 
pasientene ble diagnostisert ved hjelp av Structural Clinical Interview for DSM-IV (SCID). 
Psykotiske og andre relevante allmenne, eller generelle, symptomer ble undersøkt ved Postive 
and Negative Syndrom Scale (PANSS). Røyking og bruk av snus ble dikotomisert i 
kategoriene daglig bruk eller ikke-daglig bruk. Alkoholbruk ble kartlagt ved Alcohol Use 
Disorders Identification Test (AUDIT) som er blant de screeningverktøyene som viser best 
evne til å finne personer med alkohollidelser hos personer med alvorlig psykisk lidelse (59).  
 
Måling av cannabisbruk 
 
Pasientenes cannabisbruk ble undersøkt ved hjelp av både selvrapportering og behandler-
rapportering, samt konsentrasjonsmålinger av cannabis-metabolitter i urin. Vi vurderte ulike 
mulige variabler ble vurdert med hensyn til egnethet og relevans for problemstillingen i dette 
prosjektet. Variabler med høy andel manglende data ble ikke benyttet, og variabler som 
omhandlet andre rusmidler enn cannabis ble heller ikke inkludert i analysene.  
 
Nåværende cannabisbruk ble registrert som ja hvis pasienten hadde brukt cannabis i løpet av 
de siste to uker før rapportering. Livstidsbruk av cannabis ble kategorisert i tre grupper: aldri 
brukt, brukt < 10 ganger, eller brukt 10 eller flere ganger. I tillegg ble det registrert om 
pasientene på noe tidspunkt hadde oppfylt diagnosekriterier til cannabisavhengighet eller 
cannabis misbruk i henhold til DSM-IV kriteriene.  
 
Vi valgte å legge mest vekt på variabelen livstidsbruk av cannabis. Den gir et mer robust mål 
av cannabisbruk over tid, sammenliknet med det øyeblikksbildet som variabelen nåværende 
bruk innebærer. De tre svarkategoriene av livstidsbruk av cannabis inneholdt alle et relativt 
stort antall pasienter, også når de ble kombinert med de ulike BMQ-skalaene, noe som var 
med på å muliggjøre bruk av forskjellige statistiske metoder inkludert parametrisk testing. 
 
Måling av holdninger til medisiner 
 
Holdninger til medikamenter ble undersøkt ved selvrapporteringsskjemaet Beliefs about 
Medicines Questionnaire (BMQ). Dette verktøyet ble utviklet for å kartlegge og forstå 
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individers holdninger til medisinbruk generelt.  Det er vist BMQ score samsvarer med i 
hvilken grad pasienter med ulike kroniske lidelser bruker medikamenter som forskrevet eller 
ikke (60). Det er fem svarkategorier etter Likert-type skala fra «svært uenig» = 1, til «svært 
enig» = 5.  
 
Undersøkelsen har to hoveddeler, begge med to subskalaer (Figur 1). Første hoveddel, BMQ 
Spesifikk (engelsk: ”Specific”) omhandler holdninger til medikamenter pasienten selv har fått 
forskrevet, herunder antipsykotika, og den er inndelt i subskalaene “Spesifikk Nødvendighet” 
(engelsk: ”Specific Necessity”) og “Spesifikk Bekymring” (engelsk:”Specific Concern”).  
“Spesifikk Nødvendighet” har fem ledd som omhandler i hvilken grad det kjennes nødvendig 
å ta medisin som forskrevet (score range 5-25), mens “Spesifikk Bekymring” består av seks 
ledd som måler grad av bekymring for ulike forhold vedrørende bruk av aktuelle forskrevne 
medisiner (score range 6-30). Høy score for “Spesifikk Bekymring” representerer 
oppfatninger om at antipsykotika potensielt har mulige negative konsekvenser, mens høy 
score for “Spesifikk Nødvendighet” indikerer pasientens positive oppfatning av behovet for å 
følge opp medikamentell behandling for egen helse og sykdom.   
 
BMQ Generell (engelsk: ”General”) er den andre hoveddelen (Figur 1). Den omhandler mer 
generelle holdninger til medisiner som behandlingsform, inkludert risiko for overforbruk og 
skadepotensiale. Subskalaen “Generell Skade” (engelsk: ”General Harm”) består av fire ledd 
med formuleringer om at medikamenter er generelt skadelige, giftige, avhengighetsskapende 
og ikke burde brukes kontinuerlig (score range 4-20). Den andre subskalaen, “Generell 
Overforbruk” (engelsk: ”General Overuse”) består av fire ledd med påstander om at leger 
forskriver for mye medisin og at medisiner generelt brukes for mye (score range 4-20 poeng). 
Høy score for “Generell Skade” og “Generell Overforbruk” indikerer overordnete negative 
holdninger til, eller tanker om, medikamentell behandling.  
 
Figur 1: Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ), et selvrapporteingsskjema med 
hoveddeler, subskalaer og tilhørende påstander 
 
 
BMQ “Spesifikk Nødvendighet” 
 

 
BMQ “Spesifikk Bekymring” 
 

 
1. For tiden er min helse avhengig av 

mine medisiner  

 
1. Å måtte ta medisiner bekymrer meg  

 
 

2. Mitt liv hadde vært umulig uten 
medisinene  

 
2. Noen ganger er jeg bekymret over 

langtidseffekten av mine medisiner  
 

3. Uten medisinene mine ville jeg være 
svært syk  

 
3. Medisinene mine er et mysterium 

for meg  
 

4. Min framtidige helse vil avhenge av 
medisinene  

 
4. Medisinene mine forstyrrer livet 

mitt  
 

 
5. Medisinene mine beskytter meg mot 

å bli verre  

 
5. Jeg er noen ganger bekymret over å 

bli for avhengig av medisinene 
mine  
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6. Disse medisinene gir meg 

ubehagelige bivirkninger 
 

 
BMQ “Generell Overforbruk” 
 

 
BMQ “Generell Skade” 

 
1. Leger foreskriver for mange 

medisiner  
 

 
1. Personer som står på medisiner bør 

ta en pause i behandlingen av og til 

 
2. Naturpreparater er tryggere enn 

medisiner  

 
2. De fleste medisiner er 

vanedannende  
 

 
3. Leger stoler for mye på medisiner 

 

 
3. Alle medisiner er gifter  

 
 

4. Hvis leger hadde mer tid til 
pasientene, ville de forskrive færre 
medisiner 

 
4. Medisiner gjør mer skade enn gagn  

 
 
BMQ har blitt oversatt til norsk og den norske versjonen er validert. BMQ er ansett som et 
adekvat og verdifullt verktøy for pasienter med alvorlige psykiatriske tilstander, slik som 
bipolar lidelse og schizofreni (61).  
 
Statistiske analyser 
 
Statistiske beregninger ble utført ved hjelp av Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) version 25.0 for Mac. Gruppeforskjeller ble analysert ved hjelp av Chi-kvadrat-test for 
kategoriske variabler og ANOVA for kontinuerlige variabler. Vi kontrollerte at dataene 
tilfredsstilte kriteriene for å benytte ANOVA (uavhengige observasjoner, gruppestørrelsene 
var adekvate med hensyn til at dataene var tilnærmet normalfordelte og innen populasjonen 
var variansen i alle gruppene like, undersøkt ved Levene’s Test of Homogeneity of 
Variances).  For å undersøke om konfunderende faktorer (engelsk: «confounding factors») 
kunne påvirke sammenhengene, bl.a. mellom livstidsbruk av cannabis og holdninger til 
medisiner målt ved BMQ-subskalaer, ble det utført post hoc analyser, med justeringer for 
kjønn, alder ved inklusjon, etnisitet, utdannelse, røyking, alder ved psykosedebut, DUP og 
total PANSS-score. Signifikante p-verdier ble definert som verdier £ 0,05.  
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4. Resultater 
 
Det kliniske materialet består av unge pasienter med førstegangs behandling for schizofreni 
spektrum-lidelser 
 
Materialet bestod av 265 FEP-pasienter, hvorav 63,8% var menn (Tabell 1). Gjennomsnittlig 
alder ved inklusjon var 26,3 år. De fleste pasientene hadde kaukasisk bakgrunn. Over 
halvparten av dem rapporterte om daglig røyking eller snusbruk. Selvrapportert alkoholbruk 
viste en gjennomsnittlig AUDIT-score på 7,3, hvor gjennomsnittlig score var 7,4 for menn og 
5,9 for kvinner. 
 
Alle pasientene hadde en DSM-IV diagnose innenfor schizofreni spektrum-lidelser, der 
schizofreni av paranoid type var den klart vanligste diagnosen (58,1%) (Tabell 1). I 
gjennomsnitt (engelsk: ”mean”) hadde pasientene en varighet av ubehandlet psykose på 141 
uker, men med stor variasjon innenfor det kliniske materialet. Gjennomsnittlig PANSS 
totalscore var 67,1 (se også Tabell 1 for data for de ulike PANSS-subscorene). De aller fleste 
pasientene (89,1%) stod på fast antipsykotika-behandling ved inklusjon.  
 
Ytterligere informasjon om sosiodemografiske og kliniske karakteristika i totalmaterialet 
finnes i Tabell 1.  
 
Tabell 1: Sosiodemografiske og kliniske karakteristika i det kliniske materialet 
 
Demografiske karakteristika   
Kjønn (menn), antall (%) 169 (64) 
Nåværende alder, gj.snitt (SD) 26,3 (7,5) 
Etnisitet, kaukasisk, antall (%) 206 (79) 
Utdannelse totalt antall år, gj.snitt (SD) 12,5 (2,6) 
Alkoholbruk (AUDIT score), gj.snitt (SD) 6,88 (7,3) 
Røyk/snus daglig, antall (%) 151 (57) 

 
 

Kliniske karakteristika   
Alder ved psykosedebut, gj.snitt (SD) 22,7 (7,3) 
DUP (uker), gj.snitt (SD) 141 (222,2) 
Fast antipsykotika, antall (%) 236 (89) 
PANSS, positive sympt., gj.snitt (SD) 15,6 (5,3) 
PANSS, negative sympt., gj.snitt (SD) 16,4 (6,2) 
PANSS, generelle sympt., gj.snitt (SD) 34,1 (8,2) 
PANSS totalscore, gj.snitt (SD) 67,1 (15,8) 
Diagnose, DSM-IV, fantall (%)  

Paranoid type, 295.3 154 (58) 
Schizofreniform, 295.4 36 (14) 

Schizoaffektiv, 295.7 33 (13) 
Uspesifisert schizofreni, 295.9 33 (13) 

Disorganisert type, 295.1 5 (2) 
Schizofreni, residual, 295.6 4 (2) 
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% = prosent, gj.snitt = gjennomsnitt (engelsk: “mean”), SD = standardavvik, AUDIT = 
Alcohol Use Disorder Identification Test, DUP = duration of untreated psychosis, PANSS = 
Positive and Negative Syndrome Scale, DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders 4th Edition 
 
 
Høy andel av cannabisbrukere blant FEP-pasientene 
 
Bruk av cannabis ble målt med tre ulike variabler, nemlig nåværende cannabisbruk, 
livstidsbruk av cannabis, og cannabis-misbruk eller -avhengighet i henhold til DSM-IV-
kriterier (inkludert remisjon).  
 
Ved inklusjon til studien oppga 26% (68 av 258) av pasientene at de hadde brukt cannabis i 
løpet av de siste to ukene (Tabell 2). En langt større andel (66%; 155 av 236) oppga 
cannabisbruk i løpet av livet, hvorav 20% (46 av 236) hadde mer sporadisk bruk (< 10 
ganger), mens hele 46% (109 av 236) viste mer hyppig bruk (³10 ganger). For sistnevnte 
variabel manglet det data på 11% av pasientene. Drøye 70% av pasientene hadde blitt vurdert 
i forhold til DSM-IV-kriteriene for cannabisbruk, hvorav 7% (14 av 191) og 16% (30 av 191) 
var klassifisert som henholdsvis misbruk og avhengighet.  
 
 
Tabell 2: Cannabisbruk (ulike variabler) i pasientmaterialet  
 

Variabel  Antall (%) 
   

Nåværende 
cannabisbruk 

Nei 190 (72) 
Ja 68 (26) 
Manglende data 7 (3) 
Total 265 (100) 

   

Livstidsbruk 
av cannabis 

Aldri 81 (31) 
< 10 ganger 46 (17) 
³ 10 ganger 109 (41) 
Manglende data 29 (11) 
Totalt 265 (100) 

   

Cannabis, 
DSM-IV 
diagnose 

Nei 147 (56) 
Misbruk 14 (5) 
Avhengighet 30 (11) 
Manglende data 74 (28) 
Totalt 265 (100) 

% = prosent 
DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition 



 12 

 
Vi undersøkte deretter hva som karakteriserte de ulike undergruppene av livstids 
cannabisbruk. Det var en markant kjønnseffekt, der 56% av mennene (85 av 152) (Tabell 3) 
hadde brukt cannabis ³ 10 ganger, sammenliknet med 29% av kvinnene (24 av 84) (Se 
Supplement-tabell). Cannabisbrukerne hadde også en signifikant lavere alder ved inklusjon til 
studien. Dette forholdet ble også gjenspeilet i lavere alder ved psykosedebut, ettersom 
pasienter uten cannabisbruk var signifikant eldre (24,9 år) enn de med mest frekvent 
cannabisbruk (21,9 år; p=0,02), altså en forskjell på 3,0 år. Det var også signifikant høyere 
alkoholbruk og daglig røyking/snus blant cannabisbrukerne. For etnisitet, utdanning, varighet 
av ubehandlet psykose og PANSS totalscore var det ingen signifikante forskjeller relatert til 
cannabisbruk (Tabell 3). 
 
 
Tabell 3: Livstidsbruk av cannabis versus ulike sosiodemografiske og kliniske variabler 
 

  
Cannabis 
livstidsbruk N 

Gj.snitt (SD) 
/ % 

F / 
Chi 

P-
verdi 

Gruppe-
forskjeller 

Mannlig kjønn 
1. Aldri 43 28 

16,3 < 0,001 1 vs 3,        
2 vs 3 2. < 10 ganger 24 16 

3. ³ 10 ganger 85 56 

Nåværende 
alder 

1. Aldri 81 28,8 (8,7) 
6,2 0,002 1 vs 3 2. < 10 ganger 46 26,9 (9,2) 

3. ³ 10 ganger 109 25,0 (5,3) 

Europeisk 
etnisitet 

1. Aldri 59 32 
1,4 0,51 Ingen 2. < 10 ganger 37 20 

3. ³ 10 ganger 88 48 

Utdanning, 
totalt antall år 

1. Aldri 80 13,0 (3,0) 
2,6 0,08 Ingen 2. < 10 ganger 46 12,3 (3,0) 

3. ³ 10 ganger 109 12,2 (2,0) 

Daglig 
røyking/snus 

1. Aldri 25 18 
48,7 < 0,001 1 vs 2,        

1 vs 3 2. < 10 ganger 32 22 
3. ³ 10 ganger 86 60 

Alkoholbruk, 
AUDIT 

1. Aldri 72 4,8 (5,5) 
7,7 < 0,001 1 vs. 3 2. < 10 ganger 41 7,1 (7,6) 

3. ³ 10 ganger 95 9,2 (8,1) 

Alder ved 
psykosedebut 

1. Aldri 79 24,9 (8,6) 
4,1 0,02 1 vs 3 2. < 10 ganger 45 22,2 (8,2) 

3. ³ 10 ganger 108 21,9 (5,7) 

DUP (uker) 
1. Aldri 79 155,1 (269,9) 

1,2 0,29 Ingen 2. < 10 ganger 46 169,7 (217,4) 
3. ³ 10 ganger 108 117,1 (164,9) 

PANSS, 
totalscore 

1. Aldri 81 67,7 (16,5) 0,6 0,53 Ingen 
2. < 10 ganger 46 64,9 (16,4) 
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3. ³ 10 ganger 109 68,0 (15,9) 
N = antall pasienter, Gj.snitt = gjennomsnitt (engelsk: “mean”), SD = standardavvik, % = 
prosent, F = F-test, Chi = Chi-kvadrat-test, P-verdier fra enveis ANOVA (gruppeforskjeller 
undersøkt ved post-hoc Tukey) og Chi-kvadrat-test. = Alcohol Use Disorder Identification 
Test, DUP = duration of untreated psychosis, PANSS = Positive and Negative Syndrome 
Scale, DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition 
 
 
FEP-pasientene scorer omtrent midt på skalaen når det gjelder holdninger til medisinbruk 
 
Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) er et selvrapporteringsskjema om holdninger 
til medikamenter, hvor de to BMQ Spesifikk-subskalaene omhandler pasientens oppfatning 
av nødvendighet av og bekymringer ved medisiner som er forskrevet til pasienten selv, mens 
de to BMQ Generell-subskalaene tar for seg pasienters generelle holdninger til eller 
oppfatninger om medikamenter som behandlingsform, herunder skadepotensiale og 
overforbruk.  
 
Av de 263 pasientene i totalmaterialet hadde mellom 230 og 236 pasienter fylt ut BMQ-data 
for de fire ulike subskalaene (Tabell 4). Gjennomsnittlig score for ““Spesifikk Bekymring””, 
“Spesifikk Nødvendighet”, Generelt Overforbruk og “Generell Skade” var henholdsvis 17,6, 
15,8, 12,3 og 10,6. Dette tilsvarer at pasientene i gjennomsnitt hadde rapportert holdninger 
som ligger omtrent midt i scoringsvinduet (det vil si omkring «Usikker» på en skala fra 
”Svært enig” til ”Svært uenig”).  
 
 
Tabell 4: Holdninger til medikamenter målt ved BMQ-selvrapporteringsskjema 
 

BMQ, subskala  N Gj.snitt (SD) Range 

“Spesifikk Bekymring”, score 231 17,6 (4,7) 6 - 30 
“Spesifikk Nødvendighet” 
score 230 15,8 (4,4) 5 - 25 

“Generell Overforbruk”, score 233 12,3 (2,7) 4 - 20 
“Generell Skade”, score 236 10,6 (2,4) 4 - 20 

BMQ = Beliefs about Medicines Questionnaire, N = antall pasienter, Gj.snitt = gjennomsnitt 
(engelsk: “mean”), SD = standardavvik 
 
 
Ingen signifikant sammenheng mellom cannabisbruk og holdninger til medisiner 
 
Vi undersøkte deretter hovedformålet med denne studien, nemlig om det var noen 
sammenheng mellom livstidsbruk av cannabis og holdninger til medikamenter målt ved 
BMQ. Det var ingen signifikante assosiasjoner mellom slik cannabisbruk og scoringsverdiene 
for de fire subskalaene “Spesifikk Bekymring”, “Spesifikk Nødvendighet”, “Generell 
Overforbruk” og “Generell Skade” (Tabell 5). 
 
For å undersøke om andre faktorer kunne forklare den manglende assosiasjonen mellom 
livstidsbruk av cannabis og holdninger til medisiner utførte vi i tillegg ulike post hoc analyser, 
hvor det ble justert for demografiske karakteristika, livsstilsrelaterte faktorer og 
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psykoserelaterte faktorer. Vi fant heller ingen signifikante assosiasjoner mellom livstids 
cannabisbruk og BMQ subscore etter overnevnte justeringer. Bruk av cannabis ³10 ganger 
var signifikant assosiert med 2,9 år tidligere psykosedebut sammenlignet med gruppen som 
aldri hadde brukt cannabis, også etter justeringer for demografiske, livsstilsrelaterte og 
psykoserelaterte faktorer. 
 
 
Tabell 5: Holdninger til medisinbruk målt ved BMQ versus livstidbruk av cannabis 
 

BMQ, subskala 
Cannabis 
livstidsbruk N Gj.snitt (SD) F P 

Gruppe-
forskjeller 

“Spesifikk Bekymring”     
(6 items, range 6-30) 

1. Aldri 65 17,9 (4,6) 
0,42 0,66 Ingen 2. < 10 ganger 40 18,1 (4,5) 

3. ³ 10 ganger 98 17,4 (4,8) 
       

“Spesifikk 
Nødvendighet” (5 items, 
range 5-25) 

1. Aldri 65 14,2 (4,3) 
1,28 0,28 Ingen 2. < 10 ganger 39 15,1 (4,8) 

3. ³ 10 ganger 99 14,72) 
       

“Generell Overforbruk”    
(4 items, range 4-16) 

1. Aldri 68 12,4 (2,9) 
0,1 0,91 Ingen 2. < 10 ganger 40 12,2 (2,6) 

3. ³ 10 ganger 98 12,4 (2,7) 

       

“Generell Skade”             
(4 items, range 4-16) 

1. Aldri 66 10,6 (2,6) 
0,29 0,75 Ingen 2. < 10 ganger 41 11,0 (2,2) 

3. ³ 10 ganger 101 10,7 (2,4) 
BMQ = Beliefs about Medicines Questionnaire, N = antall, Gj.snitt = gjennomsnitt (engelsk: 
“mean”)SD = standardavvik, F = F-test, P-verdier fra enveis ANOVA. Gruppeforskjeller 
undersøkt ved post-hoc Tukey. 
 
 
Ettersom det ikke var noen signifikante funn ved sammenligning av livstidsbruk av cannabis 
og holdninger til medisiner valgte vi å undersøke også en annen cannabisvariabel, nemlig 
nåværende cannabisbruk (se Tabell 2). Ved hjelp av t-test ble gruppeforskjeller for de fire 
BMQ-subskala-scorene undersøkt (resultater ikke vist). I likhet med funnene for livstidsbruk 
av cannabis, fant vi heller ingen gruppeforskjeller for nåværende cannabisbruk hva gjelder 
holdninger til medisiner målt ved BMQ, selv etter justering for sosiodemografiske, 
livsstilsrelaterte og psykoserelaterte faktorer (resultater ikke vist).  
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5. Diskusjon 
  
Det viktigste funnet i denne studien er at det blant unge pasienter med første psykoseepisode 
(FEP) innen schizofreni spektrum-lidelser ikke var noen signifikant sammenheng mellom 
livstidsbruk av cannabis og holdninger til medisiner.  
  
Det kliniske materialet var en del av TOP-prosjektet i Oslo og inkluderte pasienter som var 
blitt behandlet for første gang for en psykose-tilstand innenfor for spekteret av schizofreni-
diagnoser. Pasientene ble rekruttert fra DPS/poliklinikker og døgnavdelinger. I gjennomsnitt 
var pasientene i begynnelsen av 20-årene ved inklusjon, i overensstemmelse med at 
pasientene ble rekruttert ved først behandlingsforløp. Det var en overvekt av menn, noe som 
er forventet ved schizofreni (5). PANSS totalscore hos pasientene var i underkant av 70. Det 
tilsvarer en moderat til mildere symptomatologi (62). Det er viktig å merke seg at PANSS-
scoringen ble utført i forbindelse med inklusjonen i studien, ikke ved behandlingsstart, slik at 
behandling med antipsykotika og psykososiale tiltak kan ha medført bedring av tilstanden fra 
debut til inklusjon. Over halvparten av pasientene rapporterte om daglig røyking eller 
snusbruk. Et slikt høyt nikotin-inntak, sammenlignet med resten av befolkningen, er velkjent 
ved schizofreni. Gjennomsnittlig AUDIT-score var 7,4 for menn og 5,9 for kvinner. Cut-off 
grense for problemfylt alkoholbruk er satt til henholdsvis 8 poeng og 6 poeng for henholdsvis 
menn og kvinner (63). Inntaket av alkohol blant pasientene lå dermed omkring grensene som 
indikerer problemfylt bruk, slik det er forventet ved psykoselidelser, også hos FEP-pasienter 
(45). Pasientgruppen vår oppfyller mange klassiske kjennetegn for pasienter med schizofreni, 
og det er derfor god grunn til å anta at studien inneholdt et noenlunde representativt utvalg av 
slike pasienter. 
 
Hovedformålet med denne studien var å undersøke hypotesen om at det kan være en 
sammenheng mellom cannabisbruk og holdninger til medisiner hos FEP-pasienter. Det er en 
meget relevant klinisk problemstilling, ettersom rusmiddelmisbruk og negativ innstilling til 
medisinering er blant de aller viktigste årsakene til dårlig etterlevelse av antipsykotika-
behandlingen (35). Grunnen til at vi selekterte FEP-pasienter, altså pasienter rekruttert ved 
førstegangs behandlingsforsøk for en schizofreni spektrum-lidelse, var at de i liten grad ville 
være påvirket av tidligere positive eller negative erfaringer med antipsykotika. Eksempelvis 
vil man forvente at kronisk syke pasienter som har forsøkt flere psykofarmaka uten 
nevneverdig tilfriskning vil ha mer negative holdninger til medikamentbruk.  
 
TOP-prosjektet har registrert en rekke ulike data for cannabisbruk blant pasientene. Vi valgte 
å se på tre variabler, nemlig nåværende bruk, livstidsbruk av cannabis, og diagnoser på 
cannabismisbruk eller cannabisavhengighet i henhold til DSM-IV-kriteriene. Valget av disse 
variablene var begrunnet ut fra relevans for problemstillingen og på grunn av lav grad av 
manglende data. Vi fant at omkring en fjerdedel av pasientene hadde brukt cannabis i nær 
tidsmessig relasjon til inklusjonstidspunktet. Langt flere, nærmere 70%, oppgav å ha erfaring 
med cannabis, med nærmere 50% innenfor kategorien hyppig bruk (dvs. ³10 ganger). Ca. 
25% hadde en DSM-IV-diagnose for cannabismisbruk eller cannabisavhengighet. Disse 
funnene samsvarer med resultatene fra andre studier (37). Det er rapportert at mellom 18% - 
30% av schizofrenipasienter oppfyller diagnosekriterier for nåværende cannabismisbruk eller 
cannabisavhengighet, mens omkring 40-60% tilfredsstiller disse kriteriene i et 
livstidsperspektiv (45, 46). En norsk studie av pasienter med førstegangs psykose (FEP) 
rapporterte at 34% av menn og 18% av kvinner hadde en diagnose for cannabismisbruk eller 
cannabisavhengighet ved baseline (48).  
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Det var en markant kjønnseffekt, der over halvparten av mennene hadde brukt cannabis ³ 10 
ganger, sammenliknet med en drøy fjerdedel av kvinnene. Cannabisbrukerne var også 
markant yngre ved psykosedebut, og de hadde høyere alkoholbruk og brukte oftere daglig 
røyking/snus, sammenliknet med resten av pasientene. Dette passer med flere nyere studier, 
inklusive systematiske meta-analyser, har vist at bruk av cannabis er forbundet med en noe 
lavere debutalder ved første psykose-episode (40, 49, 50) 
 
Holdninger til medisiner ble målt ved hjelp av et selvrapporteringsskjema kalt Beliefs about 
Medicines Questionnaire (BMQ)(60). BMQ har blitt oversatt til norsk og validert, og er vist å 
være et nyttig verktøy for pasienter med alvorlige psykiatriske tilstander, slik som bipolar 
lidelse og schizofreni (61). Pasientene i vår studie rapporterte scoringsverdier i midtre sjikt av 
skalaene, omkring svarende til kategorien «Usikker», altså verken overveiende skeptiske eller 
positive til medikamenter. Dette gjaldt både for de spesifikke subskalaene som omhandler 
pasientens egen bekymring og forståelse av nødvendighet ved antipsykotika-behandling, og 
de generelle subskalaene som dreier seg om mer allmenne betraktninger om legemidler som 
behandlingsform, inkludert risiko for skade og overforbruk. 
 
Tidligere studier har vist at negative holdninger til medisiner er en av de viktigste 
enkeltårsakene til lav etterlevelse av behandlingen hos pasienter med psykiske lidelser (35), 
mens god effekt reduserer risikoen for tidlig avbrudd av medikamentbruk (64). Positive 
holdninger er et kjennetegn hos pasienter med god etterlevelse hos pasienter tidlig i forløpet 
av schizofreni (65). I en studie av 150 pasienter med schizofreni som fylte ut BMQ og 
selvrapportering for medikamentetterlevelse ble det funnet en negativ sammenheng mellom 
bekymringer omkring antipsykotika og etterlevelse (66). 
 
Ved uttesting av hypotesen vår om at det kan være en sammenheng mellom cannabisbruk og 
holdninger til medisiner hos FEP-pasienter, valgte vi å fokusere på variabelen livstidsbruk av 
cannabis. Begrunnelsen er at vi antar at holdninger til medisiner vil være relativt stabile over 
tid, slik at det kan være mest hensiktsmessig å korrelere dem med et longitudinelt mål for 
cannabisbruk. I tillegg var det god spredning i data for de tre svarkategoriene i livstidsbruk av 
cannabis. 
  
Analysene våre viste at livstids cannabisbruk ikke hadde noen signifikant effekt på holdninger 
til medisiner, også etter justeringer for sosiodemografiske og psykoserelaterte karakteristika. 
Dette gjaldt både for de to subskalaene som dreier seg om pasientens egen bekymring og 
forståelse av nødvendigheten av antipsykotika-behandling, og de to subskalaene som 
omhandler mer generelle betraktninger om legemiddelbehandling, inkludert risiko for 
overforbruk og skade. Vi undersøkte i tillegg også om variabelen nåværende cannabisbruk 
kunne avdekke sammenhenger som ikke kom frem gjennom livstidsbruk av cannabis, men vi 
fant heller ingen forskjeller mellom nåværende cannabisbruk og BMQ-score, selv etter 
justeringer for sosiodemografiske og psykoserelaterte karakteristika. Ut fra våre data kan vi 
dermed konkludere at cannabisbruk ikke synes å virke inn på holdninger til medisiner hos 
pasienter i forbindelse med førstegangs behandling for schizofreni spektrum-lidelse. Dermed 
tyder våre resultater på at manglende etterlevelse på medikamentell behandling som er 
tidligere vist å være assosiert med cannabisbruk hos FEP-pasienter, ikke kan forklares med 
negative holdninger til medisiner. Hypotesen vår ble dermed ikke bekreftet.  
 
Det er imidlertid flere mulige begrensninger i studien vår som kan ha påvirket resultatene. For 
det første er ikke antallet pasienter høyt nok til å kunne oppdage små gruppeeffekter. Det kan 
dermed være undergrupper innad blant cannabisbrukerne som har andre holdninger og 
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oppfatninger som vi ikke fanger opp. Det var også relativt liten spredning i BMQ-score, med 
gjennomsnittet sentrert rundt midtre del av skalaen, slik at mindre forskjeller ville være 
vanskelige å oppdage. Det var også manglende data for omkring 20% av pasientene når vi 
kombinerte livstidsbruk av cannabis med BMQ-score, og vi vet ikke om de representerer noe 
annet enn majoriteten.  
 
Det kliniske materialet er også selektert, bestående av hovedsakelig unge FEP-pasienter med 
moderat til mildere symptomatologi. Det er mulig at studier av eldre, kronisk syke individer 
ville fremvist andre resultater. Pasienter som er skeptiske til leger, medisiner eller forskning, 
samt dem med mer uttalte vrangforestillinger, har også troligvis blitt inkludert i studien i langt 
mindre grad. Det er imidlertid grunn til å poengtere at det kliniske materialet i denne studien 
ser ut til å være representativt for gruppen av FEP-pasienter, basert på de sosiodemografiske 
og psykoserelaterte karakteristika. 
 
  



 18 

5. Referanser 
 
1. Malt UF, Andreassen AO, Melle I. Lærebok i psykiatri. 4. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 
2017. 
2. WHO. ICD-10, international classification of diseases and related health problems,10th 
edition1992.  
3. Marcus SC, Olfson M. Outpatient antipsychotic treatment and inpatient costs of 
schizophrenia. Schizophrenia bulletin. 2008;34(1):173-80. 
4. Cannon M, Jones P. Schizophrenia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996;60(6):604-13. 
5. McGrath J, Saha S, Chant D, Welham J. Schizophrenia: a concise overview of incidence, 
prevalence, and mortality. Epidemiol Rev. 2008;30:67-76. 
6. Lichtenstein P, Yip BH, Bjork C, Pawitan Y, Cannon TD, Sullivan PF, et al. Common genetic 
determinants of schizophrenia and bipolar disorder in Swedish families: a population-based study. 
Lancet. 2009;373(9659):234-9. 
7. Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics C. Biological insights from 108 
schizophrenia-associated genetic loci. Nature. 2014;511(7510):421-7. 
8. Crump C, Winkleby MA, Sundquist K, Sundquist J. Comorbidities and mortality in persons 
with schizophrenia: a Swedish national cohort study. Am J Psychiatry. 2013;170(3):324-33. 
9. Hjorthoj C, Sturup AE, McGrath JJ, Nordentoft M. Years of potential life lost and life 
expectancy in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry. 
2017;4(4):295-301. 
10. Palmer BA, Pankratz VS, Bostwick JM. The lifetime risk of suicide in schizophrenia: a 
reexamination. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(3):247-53. 
11. Nordentoft M, Mortensen PB, Pedersen CB. Absolute risk of suicide after first hospital 
contact in mental disorder. Arch Gen Psychiatry. 2011;68(10):1058-64. 
12. Zhu Y, Krause M, Huhn M, Rothe P, Schneider-Thoma J, Chaimani A, et al. Antipsychotic 
drugs for the acute treatment of patients with a first episode of schizophrenia: a systematic review with 
pairwise and network meta-analyses. Lancet Psychiatry. 2017;4(9):694-705. 
13. Leucht S, Komossa K, Rummel-Kluge C, Corves C, Hunger H, Schmid F, et al. A meta-
analysis of head-to-head comparisons of second-generation antipsychotics in the treatment of 
schizophrenia. Am J Psychiatry. 2009;166(2):152-63. 
14. Mauri MC, Paletta S, Maffini M, Colasanti A, Dragogna F, Di Pace C, et al. Clinical 
pharmacology of atypical antipsychotics: an update. EXCLI J. 2014;13:1163-91. 
15. Ucok A, Gaebel W. Side effects of atypical antipsychotics: a brief overview. World 
Psychiatry. 2008;7(1):58-62. 
16. Rummel-Kluge C, Komossa K, Schwarz S, Hunger H, Schmid F, Lobos CA, et al. Head-to-
head comparisons of metabolic side effects of second generation antipsychotics in the treatment of 
schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophrenia research. 2010;123(2-3):225-33. 
17. Allison DB, Mentore JL, Heo M, Chandler LP, Cappelleri JC, Infante MC, et al. 
Antipsychotic-induced weight gain: a comprehensive research synthesis. Am J Psychiatry. 
1999;156(11):1686-96. 
18. Helsedirektoratet. Oslo: Helsedirektoratet. Utredning, behandling og oppfølging av personer 
med psykoselidelser. Nasjonale faglig retningslinjer. IS-1957. 2013. 
19. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Psychosis and schizophrenia in 
adults: treatment and management. 2014. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/cg178  
20. Leucht S, Tardy M, Komossa K, Heres S, Kissling W, Davis JM. Maintenance treatment with 
antipsychotic drugs for schizophrenia. The Cochrane database of systematic reviews. 
2012(5):CD008016. 
21. Karson C, Duffy RA, Eramo A, Nylander AG, Offord SJ. Long-term outcomes of 
antipsychotic treatment in patients with first-episode schizophrenia: a systematic review. 
Neuropsychiatr Dis Treat. 2016;12:57-67. 
22. Kroken RA, Mellesdal LS, Wentzel-Larsen T, Jorgensen HA, Johnsen E. Time-dependent 
effect analysis of antipsychotic treatment in a naturalistic cohort study of patients with schizophrenia. 
Eur Psychiatry. 2012;27(7):489-95. 



 19 

23. Friis S, Melle I, Johannessen JO, Rossberg JI, Barder HE, Evensen JH, et al. Early Predictors 
of Ten-Year Course in First-Episode Psychosis. Psychiatr Serv. 2016;67(4):438-43. 
24. Melle I, Larsen TK, Haahr U, Friis S, Johannesen JO, Opjordsmoen S, et al. Prevention of 
negative symptom psychopathologies in first-episode schizophrenia: two-year effects of reducing the 
duration of untreated psychosis. Arch Gen Psychiatry. 2008;65(6):634-40. 
25. Tiihonen J, Mittendorfer-Rutz E, Torniainen M, Alexanderson K, Tanskanen A. Mortality and 
Cumulative Exposure to Antipsychotics, Antidepressants, and Benzodiazepines in Patients With 
Schizophrenia: An Observational Follow-Up Study. Am J Psychiatry. 2016;173(6):600-6. 
26. Reutfors J, Bahmanyar S, Jonsson EG, Brandt L, Boden R, Ekbom A, et al. Medication and 
suicide risk in schizophrenia: a nested case-control study. Schizophrenia research. 2013;150(2-3):416-
20. 
27. Tiihonen J, Haukka J, Taylor M, Haddad PM, Patel MX, Korhonen P. A nationwide cohort 
study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry. 
2011;168(6):603-9. 
28. Abdel-Baki A, Ouellet-Plamondon C, Malla A. Pharmacotherapy challenges in patients with 
first-episode psychosis. J Affect Disord. 2012;138 Suppl:S3-14. 
29. Winton-Brown TT, Elanjithara T, Power P, Coentre R, Blanco-Polaina P, McGuire P. Five-
fold increased risk of relapse following breaks in antipsychotic treatment of first episode psychosis. 
Schizophrenia research. 2017;179:50-6. 
30. Gitlin M, Nuechterlein K, Subotnik KL, Ventura J, Mintz J, Fogelson DL, et al. Clinical 
outcome following neuroleptic discontinuation in patients with remitted recent-onset schizophrenia. 
Am J Psychiatry. 2001;158(11):1835-42. 
31. Wunderink L, Nieboer RM, Wiersma D, Sytema S, Nienhuis FJ. Recovery in remitted first-
episode psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or maintenance 
treatment strategy: long-term follow-up of a 2-year randomized clinical trial. JAMA Psychiatry. 
2013;70(9):913-20. 
32. Ascher-Svanum H, Faries DE, Zhu B, Ernst FR, Swartz MS, Swanson JW. Medication 
adherence and long-term functional outcomes in the treatment of schizophrenia in usual care. The 
Journal of clinical psychiatry. 2006;67(3):453-60. 
33. Mullins CD, Obeidat NA, Cuffel BJ, Naradzay J, Loebel AD. Risk of discontinuation of 
atypical antipsychotic agents in the treatment of schizophrenia. Schizophr Res. 2008;98(1-3):8-15. 
34. Leclerc E, Noto C, Bressan RA, Brietzke E. Determinants of adherence to treatment in first-
episode psychosis: a comprehensive review. Rev Bras Psiquiatr. 2015;37(2):168-76. 
35. Velligan DI, Sajatovic M, Hatch A, Kramata P, Docherty JP. Why do psychiatric patients stop 
antipsychotic medication? A systematic review of reasons for nonadherence to medication in patients 
with serious mental illness. Patient preference and adherence. 2017;11:449-68. 
36. Jonsdottir H, Opjordsmoen S, Birkenaes AB, Simonsen C, Engh JA, Ringen PA, et al. 
Predictors of medication adherence in patients with schizophrenia and bipolar disorder. Acta 
psychiatrica Scandinavica. 2013;127(1):23-33. 
37. Koskinen J, Lohonen J, Koponen H, Isohanni M, Miettunen J. Rate of cannabis use disorders 
in clinical samples of patients with schizophrenia: a meta-analysis. Schizophrenia bulletin. 
2010;36(6):1115-30. 
38. Buckley PF. Prevalence and consequences of the dual diagnosis of substance abuse and severe 
mental illness. The Journal of clinical psychiatry. 2006;67 Suppl 7:5-9. 
39. Cantor-Graae E, Nordstrom LG, McNeil TF. Substance abuse in schizophrenia: a review of 
the literature and a study of correlates in Sweden. Schizophrenia research. 2001;48(1):69-82. 
40. Large M, Mullin K, Gupta P, Harris A, Nielssen O. Systematic meta-analysis of outcomes 
associated with psychosis and co-morbid substance use. The Australian and New Zealand journal of 
psychiatry. 2014;48(5):418-32. 
41. Bianconi F, Bonomo M, Marconi A, Kolliakou A, Stilo SA, Iyegbe C, et al. Differences in 
cannabis-related experiences between patients with a first episode of psychosis and controls. 
Psychological medicine. 2016;46(5):995-1003. 
42. DC DS, Radhakrishnan R, Sherif M, Cortes-Briones J, Cahill J, Gupta S, et al. Cannabinoids 
and Psychosis. Current pharmaceutical design. 2016. 



 20 

43. Carey CE, Agrawal A, Bucholz KK, Hartz SM, Lynskey MT, Nelson EC, et al. Associations 
between Polygenic Risk for Psychiatric Disorders and Substance Involvement. Front Genet. 
2016;7:149. 
44. Sherva R, Wang Q, Kranzler H, Zhao H, Koesterer R, Herman A, et al. Genome-wide 
Association Study of Cannabis Dependence Severity, Novel Risk Variants, and Shared Genetic Risks. 
JAMA Psychiatry. 2016;73(5):472-80. 
45. Barnett JH, Werners U, Secher SM, Hill KE, Brazil R, Masson K, et al. Substance use in a 
population-based clinic sample of people with first-episode psychosis. Br J Psychiatry. 2007;190:515-
20. 
46. Faridi K, Joober R, Malla A. Medication adherence mediates the impact of sustained cannabis 
use on symptom levels in first-episode psychosis. Schizophrenia research. 2012;141(1):78-82. 
47. Wisdom JP, Manuel JI. Prevalence of Substance Use in People With First-Episode Psychosis. 
J Dual Diagn. 2011;7(1-2):39-49. 
48. Lange EH, Nesvag R, Ringen PA, Hartberg CB, Haukvik UK, Andreassen OA, et al. One year 
follow-up of alcohol and illicit substance use in first-episode psychosis: does gender matter? 
Comprehensive psychiatry. 2014;55(2):274-82. 
49. Dekker N, Meijer J, Koeter M, van den Brink W, van Beveren N, Kahn RS, et al. Age at onset 
of non-affective psychosis in relation to cannabis use, other drug use and gender. Psychological 
medicine. 2012;42(9):1903-11. 
50. Allegri F, Belvederi Murri M, Paparelli A, Marcacci T, Braca M, Menchetti M, et al. Current 
cannabis use and age of psychosis onset: a gender-mediated relationship? Results from an 8-year FEP 
incidence study in Bologna. Psychiatry research. 2013;210(1):368-70. 
51. Owen RR, Fischer EP, Booth BM, Cuffel BJ. Medication noncompliance and substance abuse 
among patients with schizophrenia. Psychiatr Serv. 1996;47(8):853-8. 
52. Hudson TJ, Owen RR, Thrush CR, Han X, Pyne JM, Thapa P, et al. A pilot study of barriers 
to medication adherence in schizophrenia. J Clin Psychiatry. 2004;65(2):211-6. 
53. Zammit S, Moore TH, Lingford-Hughes A, Barnes TR, Jones PB, Burke M, et al. Effects of 
cannabis use on outcomes of psychotic disorders: systematic review. Br J Psychiatry. 
2008;193(5):357-63. 
54. Wade M, Tai S, Awenat Y, Haddock G. A systematic review of service-user reasons for 
adherence and nonadherence to neuroleptic medication in psychosis. Clinical psychology review. 
2016;51:75-95. 
55. Roncero C, Szerman N, Teran A, Pino C, Vazquez JM, Velasco E, et al. Professionals' 
perception on the management of patients with dual disorders. Patient Prefer Adherence. 
2016;10:1855-68. 
56. Wisdom JP, Manuel JI, Drake RE. Substance use disorder among people with first-episode 
psychosis: a systematic review of course and treatment. Psychiatr Serv. 2011;62(9):1007-12. 
57. Barbeito S, Vega P, Ruiz de Azua S, Saenz M, Martinez-Cengotitabengoa M, Gonzalez-
Ortega I, et al. Cannabis use and involuntary admission may mediate long-term adherence in first-
episode psychosis patients: a prospective longitudinal study. BMC Psychiatry. 2013;13:326. 
58. Mullin K, Gupta P, Compton MT, Nielssen O, Harris A, Large M. Does giving up substance 
use work for patients with psychosis? A systematic meta-analysis. The Australian and New Zealand 
journal of psychiatry. 2012;46(9):826-39. 
59. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og 
ruslidelse. Del 1 Screening og diagnose-instrumenter. 2007. Tilgjengelig fra 
https://www.fhi.no/globalassets/kss/filer/filer/publikasjoner/rapporter/20072/rapport_0721_dobbeldiag
nose.pdf 
60. Horne R, Weinman J, Hankins M. The beliefs about medicines questionnaire: The 
development and evaluation of a new method for assessing the cognitive representation of medication. 
Psychology & Health. 1999;14(1):1-24. 
61. Jonsdottir H, Friis S, Horne R, Pettersen KI, Reikvam A, Andreassen OA. Beliefs about 
medications: measurement and relationship to adherence in patients with severe mental disorders. Acta 
psychiatrica Scandinavica. 2009;119(1):78-84. 
62. Leucht S, Kane JM, Kissling W, Hamann J, Etschel E, Engel RR. What does the PANSS 
mean? Schizophrenia research. 2005;79(2-3):231-8. 



 21 

63. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). Guide for 
beregning av poengsum AUDIT, DUDIT, Alcohol-E og Dudit-E Tilgjengelig fra: 
http://snakkomrus.no/files/manuals/Hurtigguide for skaaring.pdf. 
64. Liu-Seifert H, Adams DH, Ascher-Svanum H, Faries DE, Kinon BJ. Patient perception of 
medication benefit and early treatment discontinuation in a 1-year study of patients with 
schizophrenia. Patient preference and adherence. 2007;1:9-17. 
65. Baloush-Kleinman V, Levine SZ, Roe D, Shnitt D, Weizman A, Poyurovsky M. Adherence to 
antipsychotic drug treatment in early-episode schizophrenia: a six-month naturalistic follow-up study. 
Schizophrenia research. 2011;130(1-3):176-81. 
66. Beck EM, Cavelti M, Kvrgic S, Kleim B, Vauth R. Are we addressing the 'right stuff' to 
enhance adherence in schizophrenia? Understanding the role of insight and attitudes towards 
medication. Schizophrenia research. 2011;132(1):42-9. 
 

  



 22 

6. Supplement:  

Tabeller 

 

     Livstidsbruk av cannabis 

    1. Aldri 2. < 10 
ganger 3. ³ 10 ganger Totalt 

Røyk/snus 
daglig 

Nei, antall (%) 56 (61,5%) 13 (14,3%) 22 (24,2%) 91 (100%) 
Ja, antall (%) 25 (17,5) 32 (22,4%) 86 (60,1%) 143 (100%) 

  Totalt, antall (%) 81 (34,3%) 45 (19,2%) 108 (46,2%) 234 (100%) 
 

 
    Livstidsbruk av cannabis 

    1. Aldri 2. < 10 
ganger 3. ³ 10 ganger Totalt 

Kjønn 

Menn, antall (%) 43 (28,3%) 24 (15,8%) 85 (55,9%) 152 (100%) 
Kvinner, antall 
(%) 38 (45,2%) 22 (26,2%) 24 (28,6%) 84 (100%) 

  Totalt, antall (%) 81 (34,3%) 46 (19,5%) 109 (46,2%) 236 (100%) 
 
 
 

   N Gjennomsnitt (SD) Min Max 
Alder ved inklusjon 265 26,3 (7,5) 17 54 
Utdannelse, totalt antall år 264 12,5 (2,6) 8 22 
Alder ved psykosedebut 259 22,7 (7,3) 6 47 
DUP, ant. Uker 260 141 (222,2) 0 1560 
AUDIT, score 225 6,88 (7,3) 0 38 

 
 

Røyk/snus daglig Frekvens (prosent %) 
Ja 151 (57) 
Nei 112 (42,3) 
Manglende data 2 (0,8) 
Totalt 265 (100) 
    
Fast psykofarmaka Frekvens (prosent %) 
Ja 236 (89,1) 
Nei 12 (4,5) 
Manglende data 17 (6,4) 
Totalt 265 (100) 
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Kjønn Frekvens (prosent, %) 
Menn 169 (63,8) 
Kvinner 96 (36,3) 
Totalt 265 (100) 

 
 
 
 


