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Sammendrag 

Forfattere: Simen Helland Moen, Erik Ross. Tittel: Om evidensgrunnlaget for 

medikamentfri behandling av psykose. Veiledere: Anne-Kari Torgalsbøen, Svein Mossige 

Tilbud om medisinfri behandling er etablert i Norge, også for personer med psykoselidelser. 

Innføringen er omstridt og det stilles spørsmål ved om tiltaket er kunnskapsbasert og om det 

kan være til skade for pasienter. "Pasientenes helsevesen" kritiseres for å fokusere på 

brukermedvirkning på bekostning av evidens. Debatten er tidvis preget av ulike forståelser for 

hva som er evidens. Psykose kan innebære sterke subjektive plager; langvarige 

sykehusinnleggelser; redusert livskvalitet, levealder; og suicid. Schizofreni er en av flere slike 

lidelser og koster samfunnet mer enn flere andre somatiske plager til sammen. Symptomer er 

blant annet hallusinasjoner, vrangforestillinger, apati, sosiale vansker og kognitiv svikt. Vi har 

ingen biologiske markører for schizofreni og kjenner ikke syndromets etiologi, selv om vi kan 

identifisere prognostiske faktorer. Lidelsen er heterogen, både i fremtredelse og utfall. 

Psykosebehandling ble revolusjonert med antipsykotiske legemidler på 1950-tallet. I senere 

tiår har det vært økt bekymring rundt medikamentenes faktiske effekt. Brukerbevegelsen har 

fått økt innflytelse og det det er blitt større fokus på bruk av tvang. Med dette har interessen 

for medikamentfrie behandlinger økt. Det har lenge vært ansett som uetisk å forske på 

medikamentfri behandling, ettersom man da ville tilbakeholdt evidensbasert behandling. Det 

hevdes at dette vil kunne føre til skadelige langtidsvirkninger. Medikamentfri forskning er 

dog mulig og har blitt gjennomført. Psykologisk praksis skal være evidensbasert. Erklæring 

om evidensbasert praksis i psykologi presiserer integrering av flere former for evidens i møte 

med pasient og kontekst. Med dette bakteppet ønsket vi å utrede det nåværende 

evidensgrunnlaget for medikamentfri psykosebehandling gjennom en systematisk 

litteraturgjennomgang. Et systematisk litteratursøk identifiserte virksomhetsstudier, 

effektivitetsstudier og litteraturgjennomganger som omhandler medikamentfrie betingelser og 

seponerings-, lavdose- og dosereduksjonsparadigmer. Vi presenterer resultater fra studiene og 

diskuterer funnene. Vi diskuterer også om det er mulig å tilby evidensbasert medikamentfri 

behandling og praksis per i dag. Våre funn preges av relativt få publikasjoner, metodiske 

problemer og bruk av ulike mål. Vår utredning indikerer at vi ikke har evidensbaserte 

medikamentfrie behandlinger i dag, men funn over flere tiår fra ulike kohorter tyder på at 

bedring fra psykose er mulig både med ingen- og lite bruk av medikamenter og at 

evidensbasert praksis kan tilbys. 
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Forord 

Begge forfatterne har erfaring med døgnbehandling ved psykose. Arbeidet med 

mennesker med psykose har vært inspirerende og en kilde til interesse og valg av tema. Det 

har vært spesielt givende å kunne oppleve at metaforiske sammenhenger mellom psykotiske 

symptomer eller uttrykk ("psykosens språk") – som initielt kan fremstå helt uforståelig – kan 

gi mening i lys av personens livssituasjon og livshistorie. Vi unner alle pasienter å bli sett og 

hørt.  

Vi opplevde at psykosekurset ved profesjonsstudiet inneholdt oppdatert kunnskap, der 

respekt for mennesket sto i sentrum. Torgalsbøens tordentale om at mennesker har schizofreni 

– og ikke er schizofrene – har blitt en klassiker blant våre medstudenter. Menneskerettigheter 

ble satt i fokus av Nora Sveaas og Akiah Ottesen Bergs forelesning om innvandrere og 

psykose, med skråblikk på vår egen behandlingskultur var et sårt tiltrengt element i den 

kliniske dannelsesprosessen. Erfaringene herfra gjorde oss tryggere i- og mer bevisste på 

psykologers rolle i møte med mennesker med psykose.  

Vi vil gjerne rette en stor takk til våre veiledere og professorer Anne-Kari Torgalsbøen 

og Svein Mossige. Torgalsbøen ga oss verdifull hjelp i retning på oppgaven. Hun hjalp oss 

med å presisere tema, der vi var tilbøyelige til å tenke "litt" for stort. Noen hjertebarn måtte 

rett og slett vente. Takk også for en nødvendig innsprøytning av planmessighet! Takk også til 

Svein Mossige som var hjelpsom i vårt innledende arbeid, der vi kunne lufte våre idéer om 

psykosefeltet. Vi retter også en takk til professor Jan Ivar Røssberg som var imøtekommende, 

delte litteratur og ga sine kommentarer til noe av evidensgrunnlaget vi ville utrede. 
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1 Introduksjon 

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i brev til helseforetakene datert 27.2.2015 at "… 

medisinfri behandling skal tilbys pasienter som ønsker dette så langt det er forsvarlig" og 

videre "medikamentfrie alternativer skal primært integreres i det generelle 

behandlingstilbudet og ikke etableres som en særomsorg" (Helse- og omsorgsdepartementet, 

2015a). Senere samme år spesifiseres det at innen 1.6.2015 "skal alle regionale helseforetak 

ha etablert tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern" og 

videre at "… tilbudet skal etableres i egne avdelinger" og "utformes i dialog med 

brukerorganisasjonene" (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015b; 2015c). Helseminister Høie 

uttaler i den sammenheng at "mange pasienter innen psykisk helsevern ønsker ikke 

behandling med medisiner, det må vi lytte til og ta på alvor" og videre "ingen skal tvinges til å 

ta medisiner så lenge det finnes andre måter å gi nødvendig omsorg og behandling på". 

I denne oppgaven vil "medikamentfri" og "antipsykotikafri" være ensbetydende 

begreper. Etableringen av medikamentfrie behandlingstilbud kan ses i sammenheng med de 

senere års fokus på graden av tvang og bruken av tvangsmidler i psykisk helsevern (tidligere 

kalt "psykiatrien"). Evalueringer foretatt av ulike norske forskningsmiljøer har over tid 

avdekket store regionale forskjeller (Helsetilsynet, 2006) og ulike prosjekter har blitt igangsatt 

for å forsøke å begrense tvangsbruken (Veland & Jacob, 2016). Media har også viet mye 

oppmerksomhet til tvangsbruk i psykisk helsevern. I tillegg har brukerorganisasjonene, 

eksempelvis Hvite Ørn, vært aktive i debatten og fremmet ønske om andre behandlingsformer 

enn medikamenter (Sørensen, 2016). Det er også hevdet at flere brukere godtar medisinering 

under trussel om reetablering av tvangsvern med tvangsmedisinering (Lund, 2017). "Frivillig 

tvang" har blitt et begrep i denne sammenheng. Samlet sett har det som nevnes ovenfor 

medført press mot norske helsemyndigheter for å komme med tiltak. Fokuset på "pasientens 

helsevesen" og betydningen av valgfrihet har således blitt mer vektlagt og etableringen av 

medikamentfrie tilbud kan forstås i lys av denne konteksten. 

Etableringen av tilbudet har skapt stor debatt i norske fagmiljøer og aviser. Sentralt i 

debatten står temaet om hvorvidt det faktisk finnes evidensgrunnlag for å tilby behandling for 

psykoselidelser, uten samtidig bruk av medikamenter. Det hevdes at det er langt fra sikkert at 

det er riktig å innføre medikamentfrie behandlingstilbud og det stilles spørsmål ved om 

medisinfrie tiltak er ideologi eller vitenskap (Røssberg, 2016a; 2016b). Det hevdes sågar at 

medisinfrie sykehusposter er et kunnskapsløst tiltak (Røssberg, Andreassen & Ilner, 2017) og 
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et sjansespill (Røssberg, Andreassen & Malt, 2016). Fra annet hold bemerkes at det tross alt 

finnes noe forskning på medikamentfri behandling (Velken, 2016; Gøtsche, 2016; Elvik, 

2018) og at det ikke nødvendigvis er uetisk og eksperimentelt å tilby pasienter valg mellom 

medikamentfri eller medisinsk behandling, selv for de alvorligste psykiske lidelsene 

(Hofgaard, 2016). Det fremheves også at reell brukermedvirkning forutsetter valgfrihet 

(Torgalsbøen, 2016a). 

Diskursen virker altså preget av ulike oppfatninger av hva som er evidens, eventuelt 

god nok evidens, for å tilby eller iverksette alternative behandlingstiltak. Vårt inntrykk er at 

man forholder seg til ulike modeller eller forståelser for hva som er evidens. Enkelte etterspør 

randomiserte-kontrollerte studier som ideelt sett følger de strengeste metodiske krav for å 

avdekke kausalitet ved intervensjoners effekt og det hevdes at slik evidens må være på plass 

før man kan eller bør iverksette tiltak på en større skala. 

           Oppgaven har som målsetning å utrede evidensgrunnlaget for medikamentfri 

behandling av psykose, gjennom en systematisk litteraturgjennomgang. Alvorlige psykiske 

lidelser og psykose er komplekse fenomener og vi vil derfor innledningsvis kort redegjøre for 

kunnskapsgrunnlaget ved psykose. 

1.1 Psykose 

Psykose, fra moderne latins psyche og -osis betyr abnormal sinnstilstand, eller fra greske 

psykhosis— "å gi liv; animasjon; livsprinsipp." ("Psychosis," 2010). 

Psykose er den mest vanlige betegnelsen for en kompleks gruppe psykiske forstyrrelser som 

generelt kan beskrives som forvirringstilstander eller at personer som blir psykotiske opplever 

realitetsbrist. De kan oppleve hallusinasjoner i en eller flere sanser, vrangforestillinger, 

tankeforstyrrelser og kan av andre beskrives som merkelige, eller at de har merkelig adferd. 

Schizofreni er en av flere psykoselidelser. I ICD-10 (World Health Organization, 

1993) finner vi disse under F20-spekteret (schizofreni, schizotypi og 

vrangforestillingslidelser) som inneholder omtrent 30 diagnoser. I DSM-V (American 

Psychiatric Assosciation, 2013) i kapittelet Schizofrenispektrum og andre psykotiske lidelser, 

kodet 297.1-298.9 I tillegg kan psykose forekomme ved andre diagnoser som ved alvorlig 

depresjon og bipolar lidelse. Et søk gjort i databasen PubMed i 2015 (van Os, 2016) med 

spesifikke diagnosekategorier i tittelen viste at schizofreni hadde 51675 treff, mens bipolar 

lidelse med psykotiske trekk og schizoaffektiv lidelse var de to andre med høyest antall med 
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ca. 1200 treff hver. Mesteparten av forskningen innenfor psykose er gjort på schizofreni. 

Schizofreni beskrives nærmere under. 

1.1.1 Symptomer 

Symptomer ved schizofreni kan deles inn i tre hovedgrupper: positive, negative og andre 

(affektive, kognitiv svikt) symptomer. Positive symptomer representerer noe som vanligvis 

ikke er der, altså noe som kommer i tillegg til vanlig funksjon. Her er realitetsbrister i form av 

forstyrrede sanser (hallusinasjoner). Også tankeinnhold som er feilaktig eller fastlåst regnes 

som positive symptomer. Dette kalles ofte vrangforestillinger og er tilsynelatende feilaktige 

og underlige/uforståelige for andre. Forestillingene er baserte på vedkommendes indre 

oppfatninger mer enn ytre faktum. Forestillingene opprettholdes ofte på tross av informasjon 

om at andre ikke deler oppfatningene. Desorganisering forekommer i form av avbrudd i 

normal tanke- eller taleflyt. En som lider av desorganisering kan framstå alt fra litt eller 

fullstendig usammenhengende i en samtale. Motorisk adferd kan også være desorganisert, slik 

man observerer katatoni, eller at vedkommende har tilsynelatende formålsløse bevegelser.

 Bortfall av normale funksjoner kalles negative symptomer. Her er to hovedgrupper av 

symptomer. Den ene gruppen er kjennetegnet av en passiv tilbaketrekning fra omgivelsene. 

Apati gir manglende motivasjon og en opplevelse av svekket/manglende entusiasme og 

engasjement. Avolisjon er et beslektet fenomen som medfører mangel på målrettede 

handlinger. Anhedoni gir svekket evne til å glede seg over ting. Den andre gruppen er 

affektavflatning. Her er manglende kommunikasjon av følelser gjennom mimikk og 

kroppsspråk, vedkommende kan framstå "følelsesflat" eller uengasjert. Reininghaus, Priebe 

og Bentall (2012) og Marchesi og kolleger (2014) finner at flere negative symptomer er et 

kjennetegn ved eldre pasienter med vedvarende psykose, men det er få studier som har 

sammenlignet disse pasientene med pasienter med førstegangsepisode (Del Bello, Menculini, 

Moretti & Tortorella, 2016).   

Kognitive vansker sees ofte ved psykoser (Palmer et al., 1997; Palmer, Dawes & 

Heaton, 2009). De kognitive områdene der man oftest ser svikt eller nedsatt funksjon er ved 

prosesseringshastighet (generelt nedsatt), verbal innlæring, oppmerksomhet, 

arbeidshukommelse, samt svekkelser i eksekutive funksjoner (Øie, 2016, s. 153-155). 

Psykoser kan forstås som dynamiske prosesser som utvikler seg i stadier (Haas & 

Sweeney, 1992). Før en psykose kommer til syne eller diagnostiseres vil man ofte se vanlige 

tegn på at vedkommende er psykisk plaget i form av depresjon, angst og sosial 
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tilbaketrekning. Selvforstyrrelser er også dokumentert i denne fasen som kalles prodromet 

eller prodromalfasen (prodrom = varsel). 

1.1.2 Kostnader 

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er schizofreni sammen med unipolar depresjon, 

alkoholmisbruk, bipolare lidelser og tvangslidelser blant de ti viktigste årsakene til uførhet på 

verdensbasis i form av sykdomstilpassede leveår (Murray og Lopez, 1996). Forventet 

levealder for mennesker med schizofreni er 15-20 år lavere enn normalbefolkningen. 

I følge Johannesen (2011) koster antageligvis schizofreni det norske samfunnet mer 

enn både hjerte- kreft- og revmatiske sykdommer til sammen. Dette fordi schizofreni 

debuterer tidlig, med median-debut på 22 og 24 år for henholdsvis menn og kvinner. I mange 

tilfeller involverer en schizofrenidiagnose offentlig økonomisk støtte og hjelp til å finne bolig 

og klare seg i hverdagen. Slik hjelp kan for noen behøves i årevis, om ikke hele livet. De 

fleste trenger tilgang på primær- og spesialisthelsetjeneste i store deler av livet. Det er vanlig 

med lange sykehusopphold. Vestlige land bruker i gjennomsnitt én prosent av brutto 

nasjonalprodukt på behandling og ivaretakelse av mennesker med en schizofrenidiagnose. 

1.1.3 Heterogenitet ved schizofreni 

Sawa og Snyder (2002) hevdet i en artikkel i Science at når schizofrenisymptomer oppstår, 

vedvarer de i hele pasientens livsløp og er nesten fullstendig invalidiserende. Tre år senere 

skriver Andreasen og kolleger (2005) at tradisjonelle prediksjoner med dårlig utfall har vært 

overdrevne. Andre har uttalt "The soft bigotry of low expectations in psychosis is under 

serious challenge" (McGorry, Alvarez-Jimenez & Killackey, 2013, s. 898). Det er nå evidens 

for at langt flere enn opprinnelig antatt blir fullt restituerte av schizofreni.  I Oslo 

Schizophrenia Recovery Study (OSR-studien) ble det observert at mye av remisjonen for 27 

pasienter med førstegangsepisode forekom i løpet av de første par årene etter behandling, og 

at ratene av bedring og vedvarende bedring økte jevnt i oppfølgingsperioden. Henholdsvis 

29% var i remisjon og 55 % av utvalget var helt eller delvis restituert ved fire år 

(Torgalsbøen, Fu & Czajkowski, 2018). Lally og kolleger (2017) gjennomførte en systematisk 

gjennomgang og metaanalyse av 19072 pasienter med førstegangspsykose og fant en 

remisjonsrate på 58 % med gjennomsnittlig oppfølgingstid på fem og et halvt år. De fant også 

en prevalensrate for bedring (recovery) på 38 % blant 9642 pasienter med gjennomsnittlig 
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oppfølgingstid på omtrent 7 år. De kommenterer at det var stabilitet i bedringsratene etter de 

første to år og at dette ikke tyder på at forløp med progredierende forverring er typisk. I dag 

ønsker enkelte å avskaffe schizofrenibegrepet, andre vil beholde det og skape en mer valid 

betegnelse. Selv Bleuler kalte dementia praecox for "schizofrenigruppene," og observerte at 

forløp og utfall ikke var likt for de med diagnosen. Han så også at flere ble bra av seg selv, 

såkalt spontan remisjon. Han anerkjente også at det ikke var mulig å beskrive alle 

variasjonene i forløp ved schizofreni. Syndromet schizofreni kan altså forløpe på mange ulike 

måter. Flere har kommentert at heterogenitet i både prognose og utfall ved schizofreni vanlig 

(Davidson og McGlashan, 1997; McGrath, 2007; Tandon, Nasrallah & Keshavan, 2009).  

1.1.4 Etiologi 

I følge Torgalsbøen (2016b) vil en konsekvens av tilnærmingen til schizofreni som én 

sykdomsenhet være manglende replikerbarhet på grunn av for store forskjeller i kohortene 

som studeres og type-II-feil (falske negative funn). Schizofreni med god prognose synes å ha 

en annen etiologi enn den som omtales som nevroutviklingsforstyrrelse. En engelsk 

forskergruppe hevder at schizofreni kan deles inn i tre hovedgrupper: schizofreni som 

utviklingsforstyrrelse, som debuterende i voksen alder og en sent debuterende schizofreni, 

sistnevnte har god prognose (Murray et al., 1992). Den påståtte utviklingsforstyrrelsen kan 

være medfødt eller ervervet (Weinberger, 1987; Murray, 1994). Her finner man strukturelle 

hjerneforandringer, kognitive dysfunksjoner, overvekt av menn, tidlig debut og dårlig 

prognose. Schizofrenien med god prognose er heterogen i form; ustabil i forløp; har overvekt 

av kvinner; fremviser positive, men ikke negative symptomer og har etiologiske fellestrekk 

med affektive psykoser (Murray et al., 1992). Andre peker også på god premorbid fungering, 

høyere alder ved psykosestart, rask symptomutvikling, kort varighet av ubehandlet psykose, 

samt rask og tidlig respons på medikamentell behandling som tegn på godt forløp (Melle & 

Andreassen, 2018, s. 384). 

1.2 Medikamentell behandling av psykoselidelser 

Introduksjonen av antipsykotika (heretter AP) som behandlingsform på 1950-tallet 

revolusjonerte det man på den tiden kalte psykiatrien. Pasienter som tidligere befant seg i 

asylene, under forhold som minnet mer om fengsler enn sykehus (Kringlen, 2004) kunne 

tilbakeføres til samfunnet og i mange tilfeller gjenvinne livskvalitet. Mange pasienter har hatt 
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god nytte av AP, enten som monoterapi eller i kombinasjon med annen behandling. Det 

hevdes at effekten av AP gjør at pasienter i større grad kan nyttiggjøre seg av andre 

behandlingsformer (Helsedirektoratet, 2013). Medikamentell behandling for pasienter 

diagnostisert med psykoselidelser er i Nasjonal faglig retningslinjer for utredning, behandling 

og oppfølgning av personer med psykoselidelser (Helsedirektoratet, 2013) angitt som en av 

behandlingsformene med godt dokumentert virkning på symptomer. Men som vi skal se i det 

videre er det flere utfordringer knyttet til medikamentell behandling ved psykoser. 

1.2.1 Virkningsprofil 

Virkningsprofilen til AP kan sies å være tredelt: en uspesifikk sedativ-hypnotisk effekt som 

kan medføre avslapning og redusert tankekjør, men også tretthet, svekket oppmerksomhet og 

konsentrasjonsevne; en antipsykotisk effekt, spesielt relatert til blokade av dopaminreseptorer 

(D2) som kan ha effekt på positive symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger; 

samt en psykostimulerende effekt som kan skyldes effekt av blant annet adrenerge reseptorer 

som det er blitt hevdet kan virke på negative symptomer som passivitet og manglende 

spontanitet for noen pasienter (Malt, Andreassen, Johnsen, Årsland & Malt, 2018, s. 911-912) 

1.2.2 Akuttfase 

Forskningen er relativt samstemt når det kommer til APs gunstige effekt i akuttfasen, særlig 

for positive symptomer (Sohler et al., 2016; Goff et al., 2017; Melle & Andreassen, 2018, s. 

386). Metaanalyser dokumenterer moderate effektstørrelser (Leucht, Arbter, Engel, Kissling 

& Davis, 2009) blant annet vurdert ut ifra akutt effekt på psykosesymptomer vurdert med 

Positive and Negative Syndrome Scales (PANSS) (Malt et al., 2018, s. 913). Leucht og 

kolleger (2009) rapporterer responsrate på 41 % for medikamenter sammenlignet med 24 % i 

placebobetingelse, altså en differanse på 17 %. Number needed to treat oppgis til å være seks. 

Samme studie rapportere lavere effekt av AP for negative symptomer. Dette er i tråd med 

andre metaanalyser som konkluderer med at AP ikke kan sies å ha klinisk signifikant effekt 

på negative symptomer (Fusar-Poli et al., 2014). En nyere metaanalyse finner at 

effektstørrelsen for totale symptomer reduseres fra moderat (0,47) til liten-moderat (0,38), 

hvis man kontrollerer for publikasjonsbias og såkalte små-studie-effekter (Leucht et al., 

2017). Samme studie rapporterer at blant pasienter som har mer enn én psykotisk episode vil 

51 % ha det som defineres som minimal respons eller bedre (>20 % reduksjon i PANSS/Brief 
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Psychatric Rating Scale (BPRS)-skårer), sammenlignet med 30 % i placebogruppen. En 

mindre andel vil derimot ha “god respons” (>50 % reduksjon i PANSS/BPRS skårer), 

henholdsvis 23 % av medikamentgruppen sammenlignet med 14 % i placebobetingelsen. Det 

ser også ut til at de rapporterte effektstørrelsene for behandling med AP har blitt redusert 

siden 1960-tallet, eventuelt at placeboresponsen i studiene har blitt større (Rutherford et al., 

2014; Leucht et al., 2017). 

1.2.3 Kognitiv svikt 

Kognitiv svikt er et kjerneelement ved schizofreni. I litteraturen virker det ikke være 

konsensus om hvordan AP påvirker kognisjon. Noen hevder AP ser ut til å bedre kognitive 

funksjoner (Malt et al., 2018, s. 914), andre mener det ikke finnes et veletablert 

kunnskapsgrunnlag for å påstå effekt for kognitiv svikt (Goff et al., 2017). En nyere 

metaanalyse indikerer at noen AP medfører redusert arbeidsminne sammenlignet med andre 

AP. Ett medikament (sertindol) virker å ha en mer positiv effekt på eksekutive funksjoner enn 

de andre (Nielsen et al., 2015). Artikkelforfatterne konkluderer derimot med at ingen av 

medikamentene kan sies å ha utelukkende positiv virkning på kognisjon: “meta-analysis ... 

did not show any drug having a uniform positive cognitive profile" (Nielsen et al., 2015, s. 

185). Andre studier har problematisert funnene av positive kognitive effekter og vist til at 

studiene ofte mangler kontrollgruppe og at eventuelle positive funn kan skyldes 

treningseffekter (Goldberg et al., 2007). Det finnes også studier som indikerer en assosiasjon 

mellom høye doser AP og/eller polyfarmasøytisk behandling (bruken av flere AP samtidig) 

og kognitiv svikt, hvor pasienters kognitive funksjon ble bedret etter dosereduksjon (Kawai et 

al., 2006). Det er også blitt hevdet at polyfarmasi og høy dosering, er en vanlig og utbredt 

praksis i behandling av schizofreni, til tross for konsekvente anbefalinger om monoterapi 

(Kontis et al., 2010). Noe av utfordringen hva gjelder dosering er muligens at 

serumkonsentrasjon kun avspeiler farmakokinetisk variabilitet, mens effekt på reseptornivå er 

avhengig av en rekke andre forhold (Malt et al., 2018, s. 903). Man kan altså ikke bare ta 

serumspeil, bekrefte at verdiene er innenfor det såkalte terapeutiske vinduet og forvente 

klinisk effekt. Den (observerte) kliniske effekten av AP blir således det viktigste 

styringsparameter for behandlere. 
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1.2.4 Vedlikeholdsbehandling 

Det er forsket mye på akuttfasen ved schizofreni og de påfølgende to-tre årene av forløpet 

(Harrow & Jobe, 2013). Kunnskapsgrunnlaget som langtids vedlikeholdsbehandling bygger 

på er imidlertid usikkert (Sohler et al., 2016). Noen hevder vi ikke vet noe om effekten av AP 

sammenlignet med placebo utover et treårig perspektiv (Leucht, et al., 2012a). Det er blitt stilt 

spørsmål ved evidensgrunnlaget for anbefalingene av langtidsmedikamentell behandling i 

ulike veiledere for psykosebehandling (McGorry et al., 2013; Alvarez-Jimenez et al., 2016). I 

Norge anbefales gjerne medikamentell behandling i to år etter den første psykotiske episoden 

og ved tilbakefall i denne perioden forlenges ofte behandlingstiden til fem år eller mer 

(Helsedirektoratet, 2013; Melle & Andreassen, 2018, s. 386). Anbefalingene om 

vedlikeholdsbehandling er blant annet basert på resultater fra randomiserte kontrollerte studier 

(RCT) som viser at seponering øker risiko for tilbakefall som kan relateres til dårligere utfall, 

herunder forlengning av psykotiske symptomer, subjektivt ubehag og forhøyet suicidrisiko 

(Alvarez-Jimenez et al., 2016). Hvor mye risikoen øker er det ikke konsensus om. Leucht og 

medarbeidere (2012b) fant i en metaanalyse en tilbakefallsrate på 65% hos de som går av 

medisiner i løpet av første år, mot 27 % for de som fortsatte den medikamentelle 

behandlingen. I en oversiktsartikkel fra 2014 rapporterer forskerne en tilbakefallsrate på 77 % 

for de som seponerer, mot tre prosent for de som tar medikamenter (Zipursky, Menezes & 

Streiner, 2014). I andre studier finner forskere at 20-30 % av pasientene kan oppnå stabil 

remisjon enten uten bruk av medikamenter, eller med reduserte doser (Wunderink et al., 2007; 

Wils et al., 2017). 

1.2.5 Definisjoner av tilbakefall og recovery 

Mangelen på konsensusbaserte definisjoner av tilbakefall blir et problem når man forsøker å 

sammenligne eller oppsummere resultater på tvers av studier av medikamentell behandling. I 

noen studier er tilbakefall snevert operasjonalisert i form av sykehusinnleggelse og man finner 

dermed relativt lave rater. En studie av Gaebel og kolleger (2011) benytter denne definisjonen 

og rapporterer en tilbakefallsrate på 19 %. Med en betydelig videre definisjon av begrepet, 

rapporteres tilbakefallsrater opp mot 90 % (Boonstra, Burger, Grobbee & Kahn, 2011). Det 

samme problemet kan sies å gjøre seg gjeldende for andre sentrale begreper eller utfallsmål, 

som remisjon eller det bredere og mer komplekse begrepet recovery (Emsley, Chiliza, Asmal 
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& Lehloenya, 2011; Leucht, 2014). Dette til tross for at det finnes foreslåtte kriterier som har 

stimulert forskning og brakt feltet videre (Andreasen et al., 2005; Liberman, Kopelowicz, 

Ventura & Gutkind, 2002; Liberman & Kopelowicz, 2005). Eksempelvis kan noen studier 

benytte utfallsmål som er begrenset til prosentuell endring i symptomskårer på enten PANSS 

eller BPRS, mens andre studier inkluderer funksjonelle mål og/eller brukervurderinger i form 

av for eksempel vurderinger av subjektiv livskvalitet (Gardsjord et al., 2016). 

1.2.6 Varighet av ubehandlet psykose, nevrotoksisitet/degenerasjon 

Varighet av ubehandlet psykose (VUP) er et sentralt tema i litteraturen fordi å gå over lengre 

tid med ubehandlet psykose kan gi redusert effekt av medikamentell behandling, økte 

symptomer og redusert fungering (Perkins, Gu, Boteva & Lieberman, 2005; Melle et al., 

2008; Penttilä, Jääskeläinen, Hirvonen, Isohanni, & Miettunen, 2014). Forskning på VUP-

fenomenet har gitt oss innsikt i hvor viktig det er med tidlig intervensjon ved psykose (Larsen 

et al., 2006; Hegelstad et al., 2012) for å øke sjansene for bedre forløp. Man har en hypotese 

om schizofreni som nevrotoksisk, eller nevrodegenererende prosess (Lieberman, 1999). 

Perkins og medarbeidere (2005) finner derimot ikke en sammenheng mellom VUP og 

hjernemorfologiske endringer og Goldberg og kolleger (2009) finner ikke en sammenheng 

mellom lengre VUP og kognitiv svikt. Postmortemstudier av pasienter med schizofreni har 

heller ikke kunnet avdekke nevrotoksiske eller nevrodegenerative effekter (Arnold et al., 

1998). Samtidig finner andre studier progressive reduksjoner i hjernevolum, spesielt 

prefrontalt og temporalt og forskerne relaterer endringene til utvikling av psykosesymptomer 

(McIntosh et al., 2011). Her er verdt å minne på at syndromet schizofreni er svært heterogent, 

noe som kan belyse hvorfor funnene fremstår så sprikende. 

1.2.7 Hypotesen supersensitivitetspsykose 

Denne hypotesen til Chouinard og Jones (1980) omhandler oppbygning av dopamin eller økt 

dopaminreseptorsensitivitet som konsekvens av dopaminblokade, som kan lede til en 

medikamentgenerert psykose ved seponering (Moncrieff, 2006; Harrow & Jobe, 2013). 

Hypotesen finner noe støtte i dyreforsøk, men Leucht og medarbeidere (2012b) finner ikke 

støtte for hypotesen. Andre har stilt spørsmål om tilbakefall snarere utsettes, enn unngås, ved 

bruk av medikamenter (Wunderink, Nieboer, Wiersma, Sytema & Nienhuis, 2013). 
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1.2.8 Bivirkninger 

Bivirkninger ved bruk av AP har vært en utfordring helt siden medikamentene ble introdusert 

i behandling på 1950-tallet. Doseavhengige motoriske symptomer som dystonier (kramper), 

akatisi (muskulær uro) og medikamentell parkinsonisme (skjelvinger/stivhet) var ikke uvanlig 

hos brukere av såkalte typiske, førstegenerasjons-AP og man antar disse skyldes 

dopaminblokade i blant annet nigro-striatale baner (Melle & Andreassen, 2018, s. 386). De 

mer permanente ekstrapyramidale effektene som de tardive dyskinesiene anses som de mest 

alvorlige bivirkningene assosiert med typiske AP. Atypiske, andregenerasjons-AP ble i 

hovedsak lansert utover 1990-tallet og virker være mindre relatert til motoriske bivirkninger, 

inklusive dyskinesier og med relativ lik effekt på positive symptomer som 

førstegenerasjonsmedikamenter. Unntaket kan sies å være klozapin, som er det anbefalte 

medikamentet mot såkalt behandlingsresistent schizofreni (Kane & Correll, 2010). De 

atypiske medikamentene har derimot andre plagsomme bivirkninger som vektøkning, 

endringer i glukose- og lipidstoffskiftet, hyperprolaktinemi og hjerterytmeforstyrrelser 

(Lieberman et al., 2005; Melle & Andreassen, 2018, s. 387; Malt et al., s. 920-925). Det er 

blitt hevdet at majoriteten av pasienter opplever en eller annen form for uønskede 

bivirkninger (Chiang, Klainin-Yobas, Ignacio & Chng, 2011; Lieberman et al., 2005). I 

CATIE-prosjektet (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness) undersøkte 

Lieberman og kolleger (2005) effektiviteten av typiske og atypiske AP hos pasienter med det 

som ble betegnet som kronisk schizofreni. Et av funnene var at 74 % av deltakerne 

(auto)seponerte i løpet av den 18 måneder lange undersøkelsesperioden grunnet uutholdelige 

bivirkninger, manglende medikamentell effekt eller andre grunner. Artikkelforfatterne 

konkluderer: 

 

… outcome indicates that AP drugs, though effective, have substantial limitations in 

their effectiveness in patients with chronic schizophrenia … how clinicians, patients, 

families and policymakers evaluate the trade-offs between efficacy and side-effects, as 

well as drug prices, will determine future patterns of use. (Lieberman 2005, s. 1215.) 

 

Her virker det altså som en behandlingsform som har effekt, ikke er effektiv, siden mange 

brukere ikke klarer nyttiggjøre seg den grunnet blant annet det som rapporteres som svært 

alvorlige og plagsomme bivirkninger. 
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1.3 Utfall og recovery 

Bruk av medikamenter ved psykose virker som nevnt best på positive symptomer. Reduserte 

psykotiske symptomer (både positive, negative, andre) hos pasienter er relativt vanlig som et 

av flere utfallsmål. Prognostiske studier har vist at utfall ved schizofreni er heterogent og bør 

måles over flere domener (Torgalsbøen, 2016b, s. 101). Det er viktig å vurdere blant annet 

kliniske symptomer og arbeidsevne, sosiale og intime relasjoner, fysisk helse, økonomi og 

andre aspekter ved livskvalitet. (Lieberman et al., 2008). 

I dag ser man på remisjon som et nødvendig, men ikke tilstrekkelig steg mot full 

restitusjon som er et varig høyere funksjonsnivå (van Os, 2006). Full restitusjon ved 

schizofreni er dokumentert i en rekke langtidsstudier (Ciompi, 1980; Huber, Gross, Schüttler 

& Linz, 1980; Harding, Brooks, Ashikaga, Strauss & Breier, 1987; Harrison et al., 2001; 

Harrow & Jobe, 2008; Torgalsbøen & Rund, 2002; Torgalsbøen, 2011; Torgalsbøen & Rund, 

2010; Torgalsbøen, Fu & Czajkowski, 2018). Under bedring fra psykose er det som nevnt 

viktig å forhindre tilbakefall. McGorry og medarbeidere (2013) skriver likevel at man både i 

forskning og klinisk praksis har vært for opptatt av tilbakefallsforebygging i seg selv, heller 

enn å se på det som et mellomliggende mål på veien mot recovery. 

Recovery, eller bedring ved schizofreni eller psykose er et komplekst begrep det ikke 

er konsensus om, men det kan være fordelaktig å se på bedring som både utfall og en prosess 

(Corrigan, 2006; Emsley et al., 2011; Torgalsbøen, 2016b, s. 101). Recovery-konseptet kan 

deles i to: en objektiv-klinisk dimensjon som defineres av symptomernes alvorlighetsgrad og 

en subjektiv-personlig dimensjon som defineres av livskvalitet, personlig selvtillit og håp, 

villighet til å spørre om hjelp, avhengighet av andre og ikke å være styrt av sine symptomer. 

Disse dimensjonene korrelerer ikke direkte, hvilket stemmer overens med litteratur som 

hevder at klinisk og personlig recovery ikke er synonymt, men komplementært (Roe, 

Masiach-Eizenberg & Lysaker, 2011). Brukere og helsevesen kan dermed ha ulikt fokus 

under bedring. Brukere fokuserer langt mer på kvaliteten i sine sosiale liv enn 

symptomreduksjon når de blir spurt (Pitt, Kilbride, Nothard, Welford & Morrison, 2007; 

Byrne, Davies & Morrison, 2010). En oversikt over brukernes ønsker i prioritert rekkefølge 

finnes i faglige retningslinjer (Helsedirektoratet, 2013): permanent bolig til overkommelig 

pris, nok penger å leve av, betalt arbeid, meningsfull hverdag, venner og sosialt nettverk, god 

fysisk helse, bedring av symptomer, mulighet til å være en vanlig borger. Kvalitative analyser 
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av brukere av helsetjenester viser noen faktorer som går igjen i restitusjonsprosessen: håp, å 

lære seg ferdigheter som hjelper mot utfordringer, og å føle seg sosialt inkludert og tilknyttet 

(Marsh, 2000). Å finne håp, skape ny identitet og ta ansvar for egen bedring er andre faktorer 

av betydning (Andresen, Oedes & Caputi, 2003). Denne informasjonen forteller oss kanskje 

også at behandlingstilbudet bør være variert, samt at reduksjoner i symptomer ikke alltid er 

det viktigste for pasienten. 

 

1.4 Evidensbasert praksis i psykologi 

Pasientene i vårt helsevesen har krav på å bli behandlet med veldokumenterte metoder. Norsk 

psykologforening sluttet seg for elleve år siden (Aanonsen, 2007) til Report of the 2005 

Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (Levant, 2005). Evidensbasert praksis i 

psykologi defineres slik: integrasjonen av den beste tilgjengelige forskning med klinisk 

ekspertise, i kontekst av pasientens egenskaper, kultur og preferanser (Levant, 2005). "Den 

beste tilgjengelige forskningen" innebærer: klinisk observasjon, kvalitativ forskning, 

systematiske kasusstudier, eksperimentelle enkeltkasusdesign, offentlig helse og etnografisk 

forskning, prosess-utfall-forskning, studier av intervensjoner i en naturalistisk setting, 

randomiserte kontrollerte studier og metaanalyser. 

"Klinisk ekspertise" innebærer å integrere evidensen nevnt ovenfor med kliniske data i 

kontekst av pasientens karakteristika og preferanser. En kliniker må kunne vurdere og benytte 

kunnskap om forskning, stadig tilegne seg- og oppdatere kunnskap og ferdigheter, bruke sin 

interpersonlige ekspertise i møtet med pasienten for å skape en god allianse, ta kliniske 

avgjørelser og overvåke behandlingen, blant annet. 

Norcross (2002) hevder at psykologiske tjenester øker sin effektivitet når hjelperen 

tilpasser seg pasientens preferanser, personlighet, ressurser, sosiokulturelle kontekst og 

spesifikke problemer. Levant (2005) viser til en rekke spørsmål om forholdene mellom intern 

og ekstern validitet i vår kunnskap. Et sentralt spørsmål er hvorvidt resultater og kunnskap fra 

RCT-studier kan generaliseres til den kliniske hverdag. Det kan være slik at individuelle 

pasientforhold modererer intervensjoner som er empirisk utprøvde. Faktorer som kan virke 

inn på en behandling er eksempelvis klientens kronologiske alder; utviklingshistorie og 

livsstadium; sosiokulturelle faktorer og familieforhold som kjønn, kjønnsidentitet, sosial 
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klasse, religion, evnenivå, seksuell orientering og familiestruktur. Videre kan også 

miljømessig kontekster og stressorer påvirke, som rasisme, arbeidsledighet og livshendelser. 

Også pasientens personlige preferanser kan påvirke en behandling, hens verdier, 

livsoppfatning, egne forventninger og mål for behandlingen, hens tro på hva som virker og 

ikke virker. 

Vi har altså allerede sluttet oss til prinsippene om at ovennevnte faktorer bør og skal 

tas hensyn til i en psykologisk behandling, som en standard for evidensbasert praksis. Med 

andre ord har vi sluttet oss til en modell som tilsier at vi som klinikere må integrere resultater 

på tvers av metodisk kvalitet i vår praksis. I det videre utredningsarbeidet vil vi forsøke å 

redegjøre for studier som søker å belyse behandling av psykose uten samtidig bruk av 

medikamenter. 
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2 Metode 

Litteratursøk ble gjennomført i perioden juli 2017 til september 2018 hovedsakelig i Psycinfo 

med søkeord som: psychosis, psychotic, schizo*, antipsychotic og medication free, 

medication naive, drug naive, drug free, discontinuation, postponement, psychosocial*, CBT, 

cognitive therapy, family therapy. Vi ekskluderte først etter lesning av tittel, men også etter 

lesing av abstract der vi var usikre. Vi ekskluderte ikke etter dato. Vi hadde utfordringer med 

å finne søkestrenger som dekket alle funnene innenfor vårt interesseområde og foretok 

supplerende søk i Web of Science-, Medline- og Cochrane-databasene, samt Google scholar. 

Vi benyttet referanselister aktivt.  

I søken etter studier som kunne være relevante for utredningen vår, samt for  

grunnlagsdokumentasjon til oppgavens innledning der vi viser til effekt av AP, foretok vi 

også søk relatert til effekt av medikamentell behandling og gjennomgikk metaanalyser og 

oversiktsartikler angående behandling av psykose/schizofreni med tilhørende referanselister. 

Vi søkte i Tidsskrift for norsk psykologforening og norske aviser i forbindelse med den 

offentlige diskursen om medikamentfrie behandlingstilbud. 

Det finnes mange studier som undersøker og finner effekt av psykososial behandling 

med samtidig bruk av AP. Det var derimot vanskelig å finne studier uten samtidig bruk av 

medikamenter. I denne sammenheng nevnes et av funnene i søkene våre, et 

forskningsprosjekt i regi av Folkehelseinstituttet (FHI) høsten 2017. Studien identifiserte i 

underkant av 20.000 referanser for effekten av psykososial behandling (eller fysisk aktivitet) 

for pasienter med psykose. Forskerne fant derimot ingen studier som evaluerte effekten av 

psykososial behandling uten bruk av AP, sammenlignet med psykososial behandling der 

pasienter med aktiv psykose samtidig fikk AP (FHI, 2017). Forskningsgruppen fant tolv 

studier de vurderte som tilstrekkelig relevante for gjennomlesning, men også disse ble 

ekskludert på metodisk grunnlag. De konkluderer at "effektene av antipsykotikafri behandling 

for personer med aktiv psykose er derfor usikker." (FHI, 2017, s. 5). Forskerne i 

Folkehelseinstituttets undersøkelse benyttet stringente kriterier. Eksempelvis er et av 

eksklusjonskriteriene som benyttes at pasienter som behandles med AP ved starten av 

psykoseepisoden, ikke kan være med i intervensjonsgruppen (psykososial behandling). 

Metodisk, av hensyn til sammenligningsgrunnlag og kausalitet, kan dette gi mening. Samtidig 

så vil bruken av for så vidt stringente kriterier kunne medføre at man fjerner seg fra en 
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behandlingsvirkelighet der AP i akuttfasen ofte vil være standard. Man fjerner seg også fra å 

kunne si noe om hva som kan være effektiv behandling etter seponering, eller hva som kan 

være alternative behandlingsformer for de med manglende medikamentell respons eventuelt 

for liten effekt kontra bivirkninger. 

Vi har derfor også inkludert studier som undersøker behandling av 

psykose/schizofreni uten samtidig bruk av medikamenter, uavhengig av om vedkommende 

tidligere har benyttet AP. Vi vil også ta for oss studier som har undersøkt behandling som 

benytter ingen/lite medikamenter, herunder såkalte postponement- og 

seponering/dosereduksjons-paradigmer. Vi var interessert i om det fantes både virksomhets- 

og effektivitetsstudier på området. I denne utredningen har vi inkludert fire randomiserte-

kontrollerte-studier, fire naturalistiske studier og tre litteraturgjennomganger, som presenteres 

i denne rekkefølgen. 
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3 Resultater 

3.1 Randomiserte-kontrollerte studier 

3.1.1 Morrison og kolleger (2014) 

Forskerne gjennomførte en enkeltblindet randomisert kontrollert pilotstudie i tidsrommet 

2010-2013. Dette er så vidt vi vet den første randomiserte studien av kognitiv terapi for 

schizofrenispektrumlidelser med pasienter som ikke tar AP. Studien kan sies å være en 

videreutvikling av en tidligere utforskende studie med få deltakere og metodiske utfordringer 

(Morrison et al., 2012). Deltakerne i 2014-studien var mellom 16 og 65 år og oppfylte 

kriterier for enten schizofreni, schizoaffektiv lidelse, vrangforestillingslidelse eller de møtte 

inntakskriterier for et tidlig intervensjonsprogram for psykose. Deltakerne hadde ikke benyttet 

AP på minimum seks måneder. Noen deltakere hadde etter eget valg aldri brukt 

medikamenter. Alle skåret minimum fire på PANSS-leddene vrangforestillinger eller 

hallusinasjoner, eller minimum fem på mistenksomhet, forfølgelsesforestillinger, konseptuell 

desorganisering eller grandiositet. Eksklusjonskriterier var bruk av AP, moderate til alvorlige 

læringsvansker, manglende samtykkekompetanse, ikke være engelskspråklig, å være innlagt 

på akuttavdeling, å ha mottatt kognitiv terapi i løpet av siste to år, eller en primær rus- eller 

alkoholmisbruksdiagnose.                                                                                                      

 Alle deltakere (n=74) mottok treatment as usual (TAU) som ble gitt ved to ulike 

behandlingssteder som hadde etablerte tidlig-intervensjonsprogram bestående av "regular care 

coordination," psykososiale intervensjoner og tilbud om familiesamtaler. De som ble 

randomisert til eksperimentalgruppen (n=37) mottok i tillegg kognitiv terapi basert på en 

spesifikk modell rettet mot behandling av hallusinasjoner og vrangforestillinger (Morrison, 

2001). Disse deltakerne ble tilbudt ukentlig behandling opp til 26 timer totalt over ni måneder. 

Primærutfall ble vurdert med PANSS ved baseline og ved tre, seks, ni, 12, 15 og 18 måneders 

oppfølging. Sekundære utfallsmål, som alvorlighetsgraden av de psykotiske opplevelsene og 

det subjektive ubehaget relatert til disse ble vurdert med Psychotic Symptom Rating Scales 

(PSYRATS). Brukernes egen opplevelse av bedring ble målt med The Questionaire about 

Process of Recovery og sosial fungering ble målt ved hjelp av Personal and Social 

Performance scale. Depresjon og angst ble målt med henholdsvis Beck Depression Inventory 

for Primary Care og Social Interactions Anxiety Scale. Forskerne oppgir henvisningsrate til 
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randomisering (referral to randomisation) på 2:1 og kun tre av 143 henviste pasienter ønsket 

ikke delta, noe som tyder på villighet til å delta i et slikt prosjekt i denne populasjonen. 

Deltakerne i behandlingsbetingelsen mottok i gjennomsnitt 13.3 timer kognitiv terapi (range: 

to til 26) og etterlevelsen rapporteres som rimelig siden 82 % mottok minst seks 

behandlingstimer. Bevaring (retention) rapporteres som rimelig innad i betingelsene. 

Totalskåren på PANSS var konsekvent bedre i eksperimentalbetingelsen sammenlignet med 

TAU-gruppen, med en moderat mellom-gruppe effektstørrelse (Cohens d=0,46). Dette 

korresponderte godt med resultatene for den positive og den generelle subskalaen, men man 

observerte liten eller ingen effekt av kognitiv terapi på negative symptomer. På de sekundære 

utfallsmålene var bildet noe mer delt. Resultatene på PSYRATS var i tråd med funnene på 

PANSS, men to av fem PSYRATS-skalaer nådde ikke terskelverdi for statistisk signifikans 

(unusual beliefs emotion og voices emotion). Forskerne finner derimot en signifikant effekt i 

favør kognitiv terapi når det kommer til sosial fungering. Det var ingen forskjell mellom 

gruppene når det gjaldt til depresjon, angst eller egenopplevd bedring.                                                                            

 To deltakere i hver gruppe hadde signifikant forverring i løpet av studien, definert som 

>50 % forverring av justert totalskåre på PANSS. Forskerne rapporterte åtte såkalte alvorlige 

uheldige hendelser. To fant sted blant deltakerne i behandlingsbetingelsen: et overdoseforsøk 

og en deltaker ble vurdert som en risiko for andre. I TAU-gruppen var det to dødsfall, begge 

vurdert som å ikke ha noe med deltakelse i prosjektet eller psykisk helse å gjøre. I tillegg var 

tre tvangsinnleggelser og et overdoseforsøk. Selv om deltakerne ved oppstart av studien var 

medikamentfrie og hadde vært det i minimum seks måneder, ble åtte av 37 deltakere (21,6 %) 

i terapi-gruppen foreskrevet AP i løpet av behandlingsperioden, samt to personer i 

oppfølgingsfasen. I TAU-gruppen ble ni av 37 personer (24,3 %) foreskrevet AP i 

behandlingsperioden og én person i oppfølgingsperioden.                                          

 Morrison og kolleger (2014) vedkjenner at studien har lav statistisk styrke grunnet 

liten utvalgsstørrelse, og relativt høy frafallsrate. Videre at effektstørrelsene antageligvis er 

kunstig høye. 

3.1.2 Morrison og kolleger (2018) 

Mellom april 2014 og juni 2017 søkte forskergruppen å etablere hvorvidt en RCT av 

betingelsene kognitiv adferdsterapi (CBT) versus AP versus en kombinasjon av begge var 

gjennomførbar for mennesker med psykose. Studien er en single-site randomisert-kontrollert 

pilot- og gjennomførbarhetsstudie. Deltakerne var 16 år eller eldre; oppfylte ICD-10-kriterier 
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for schizofreni, schizoaffektiv lidelse eller vrangforestillingslidelse; eller møtte 

inntakskriterier for et tidlig intervensjonsprogram for psykose (operasjonalisert via skårer på 

PANSS); var i behandling hos en psykiater; skåret minst fire eller høyere på 

vrangforestillings- eller hallusinasjonsledd, eller minst på leddene mistenksomhet, forfølgelse 

eller grandiositet på PANSS; hadde samtykkekompetanse; og var hjelpesøkende. Deltakerne 

ble delt inn i betingelsene i forholdet 1:1:1, henholdsvis (24:26:25, n=75). Hvilket AP 

deltakerne fikk var opp til behandler og det var mulighet for bytte av medikament etter 

behandlers vurdering underveis. Om deltakerne opplevde forverring i mono-betingelsene var 

det rom for å bytte til kombinasjonsbetingelsen. CBT både i monoterapi- og 

kombinasjonsbetingelsen ble gjennomført etter en manual for evidensbasert CBT-behandling 

ved psykose (Morrison, 2001; 2017). Oppfølgningstid var ett år.                                                                                           

 Det var to hovedutfall i studien: ett gjaldt studiens gjennomførbarhet, det andre gjaldt 

effekten av behandling og ble målt gjennom totalskåre på PANSS, som ble vurdert ved 

baseline, seks, 12, 24 og 52 uker. Hva gjelder gjennomførbarhet som hovedutfall var dette 

operasjonalisert gjennom henvisningsrater, rekruttering, bevaring eller frafall, oppmøte til 

behandling, etterlevelse ved hjemmearbeid og etterlevelse av medikamentell behandling. 

Forholdet mellom henvisning og rekruttering var ca 2:1, der 22 av 138 pasienter avslo 

deltagelse etter henvisning. Alle deltakerne unntatt to hadde førstegangspsykose og de fleste 

hadde ikke diagnose ved baseline, men den vanligste diagnosen var F29 (uspesifisert ikke-

organisk psykose). Deltakerne i CBT- og kombinasjonsbetingelsen fikk i gjennomsnitt 14 

sesjoner med CBT på omtrent én time hver. Såkalte booster-sesjoner ble tilbudt der det passet. 

Kun én deltaker deltok ikke på noen sesjoner. Etterlevelse av hjemmearbeid var bra både for 

deltakere og terapeuter, med respektive 73- og 89 % gjennomførelse.                                    

 Vi registrerer at ikke alle pasientene i alle betingelsene fikk sine tilskrevne 

intervensjoner, men andelen i hver betingelse som fikk korrekt intervensjon var relativt lik. 

Henholdsvis 15 (58 %), 15 (63 %) og 14 (56 %) fikk korrekt tildelt behandling i CBT-

betingelsen, AP-betingelsen og kombinasjonsbetingelsen. To av deltakerne i CBT-betingelsen 

fikk kun AP og seks fikk AP i kombinasjon med CBT. Totalt mottok åtte av 26 deltakere 

(30,8%) i CBT-betingelsen en eller annen form for AP.                                                                                                                                         

 Selv om total PANSS-skåre var signifikant redusert i kombinasjonsbetingelsen 

sammenlignet med CBT-betingelsen, og skårene ikke var signifikant forskjellige mellom AP- 

og CBT-betingelsene skriver forfatterne at ettersom dette er en pilot- og 
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gjennomførbarhetsstudie så hadde den ikke nok statistisk styrke til å reliabelt avdekke 

signifikante forskjeller mellom grupper. 

3.1.3 Wunderink og kolleger (2007) 

I en to år lang studie studerte man konsekvensene av såkalt guidet seponering/dosereduksjon 

(DR) av AP sammenlignet med vedlikeholdsbehandling/maintenance therapy (MT) i et utvalg 

bestående 131 pasienter i alderen 18-45 år. Deltakerne var i remisjon etter førstegangsepisode. 

Det nevnes at 26 pasienter som var tiltenkt en plass i studien ble ekskludert grunnet 

manglende medikamentell respons i den seks måneder lange innledende remisjonsfasen av 

studien. Denne undersøkelsen er så vidt vi vet den første prospektive randomiserte-

kontrollerte studien som undersøkte et seponering/dosereduksjonsparadigme sammenlignet 

med vedlikeholdsbehandling i denne pasientgruppen.                                      

 Pasientene i vedlikeholdsbetingelsen (n=63) fikk behandling i henhold til American 

Psychiatric Association sine retningslinjer som innebærer behandling med et atypisk AP, 

fortrinnsvis med lav dose. Pasientene i DR-gruppen (n=68) fikk gradvis lavere doser, inntil 

seponering hos de pasientene der det ble vurdert tilrådelig. Hvis man observerte tegn på 

tilbakefall, eksempelvis positive symptomer, gjenopptok eller økte man doseringen av den 

medikamentelle behandlingen. Utfallsmål i studien var tilbakefallsrate, sosial fungering og 

arbeidsevne. Resultatene viste at dobbelt så mange pasienter i DR-gruppen (43 %) opplevde 

tilbakefall sammenlignet med MT-gruppen (21 %). Samtidig var det 20 % i DR-gruppen som 

seponerte og forble medikamentfrie gjennom studien. Ytterligere 30 % av DR-gruppen 

gjenopptok behandling med AP grunnet tilbakekomst av symptomer. For den gjenværende 

halvparten ble det vurdert som ikke hensiktsmessig å forsøke dosereduksjon/seponering. Når 

det gjelder utfallsmålene relatert til sosial fungering og arbeidsevne fant ikke forskerne noen 

signifikante gruppeforskjeller. 

3.1.4 Wunderink og kolleger (2013) 

En syv års oppfølgingsstudie ble gjennomført for å undersøke bedring (recovery)  og for å 

evaluere eventuelle langtidseffekter av behandlingsbetingelsene i den opprinnelige 2007-

studien. Forskerne foretok vurderinger av symptomnivå (PANSS) og sosial fungering målt 

ved bruk av Groningen Social Disability Schedule for de siste seks månedene. De registrerte 
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også eventuelle tilbakefall i hele oppfølgingsperioden, samt hva slags type og dose AP 

(omregnet til haloperidol-ekvivalenter) deltakerne benyttet. Oppfølgingsstudien avdekket at 

tilbakefallsratene mellom gruppene ikke lenger skilte seg fra hverandre (61,5 % i DR-gruppen 

mot 68,6 % i MT-gruppen) og hadde konvergert etter rundt tre år. Forskerne fant i tillegg at 

funksjonell remisjon var større hos deltakere som hadde vært i DR-betingelsen (46,2 % mot 

19,6 %). Lignende resultater rapporteres for deltakere som kunne sies å ha oppnådd bedring, 

henholdsvis 40,4 % i DR-gruppen mot 17,6 % i MT-gruppen. Hva gjelder symptomremisjon 

derimot skilte ikke gruppene seg fra hverandre (69,2 % mot 66,7 %).                

 Forskjellen mellom gruppene etter syv år var altså ikke innenfor symptomlette eller 

tilbakefallsrater, men snarere innenfor funksjonell remisjon og bedring. Når det kommer til 

grad av medikamentell behandling så var gjennomsnittlig antipsykotisk dose de siste to årene 

henholdsvis 2,2 mg/dag i haloperidol-ekvivalenter for DR-gruppen og 3,6 mg/dag for DR-

gruppen. 11 pasienter (21,1 %) i DR-gruppen var antipsykotikafrie, sammenlignet med seks 

pasienter (11,8 %) i MT-gruppen ved syv års oppfølging.                                            

 Vedrørende det opprinnelige utvalget bemerker Wunderink og kolleger (2013) at rundt 

halvparten av de potensielle deltakerne i 2007 ikke ønsket å være med i den opprinnelige 

studien. Forskerne anerkjenner at denne halvparten hadde dårligere fungering og dårligere 

etterlevelse til behandling. De skriver: “one could say that the best half of the [first episode 

psychosis patients] presenting in clinical practice was evaluated” (Wunderink et al., 2013. s. 

919). 

3.1.5 McGorry og kolleger (2018) 

I prosjektet Staged Treatment and Acceptability Guidelines in Early Psychosis Study 

(STAGES) ble det gjennomført en såkalt non-inferiority trial (at en gitt betingelse ikke kan 

sies å være dårligere enn en annen betingelse). Studien er både beskrevet som dobbeltblindet 

av McGorry og kolleger (2018) og trippelblindet av O’Donoghue og kolleger (2018).      

 Dette er en randomisert, placebokontrollert studie som undersøkte om en undergruppe 

av unge pasienter med førstegangspsykose ikke trenger medikamenter i sin bedringsprosess. 

Mer spesifikt, om det kan være tilstrekkelig med intensive psykososiale intervensjoner for å 

oppnå symptomremisjon og funksjonell bedring.                                                                    

 Forskerne benyttet stringente inklusjonskriterier: å møte kriterier for en psykoselidelse 

etter DSM-IV, VUP kortere enn seks måneder, lav risiko for å utgjøre en fare for selv eller 
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andre, og deltakerne skulle ha adekvate sosiale nettverk. En stor andel pasienter ble vurdert a 

priori som for høy risiko til å skulle tilbakeholde medikamentell behandling. Deltakerne i 

studien kunne ikke tidligere ha mottatt behandling med AP utover syv dager, eller vært 

behandlet med litium/anti-epileptika for en manisk episode. 90 deltakere mellom 15 og 24 år 

med en snittalder på 18,5 år, ble randomisert til to grupper hvor begge grupper mottok 

intensive psykososiale intervensjoner bestående av Cognitive-Behavioral Case Management. 

Dette er en omfattende intervensjon spesifikt rettet mot tidlig psykose med komponenter som 

CBT og psykoedukasjon. Deltakerne mottok familiearbeid og hjelpere var tilgjengelig 24 

timer i døgnet om en krise skulle oppstå. En av gruppene mottok AP i tillegg til den intensive 

psykososiale intervensjonen, mens den andre gruppen fikk placebo. Studien vil også ved hjelp 

av gjentatte MRI-avbildninger, forsøke å belyse om eventuelle strukturelle hjerneendringer i 

tidlig psykose kan knyttes til psykosen eller medikamentbruk. I forskernes foreløpige 

rapportering beskriver de at 34% av deltakerne fullførte den seks måneder lange studien og 

det var flere i placebogruppen som fullførte, enn i gruppen som også mottok AP (McGorry et 

al., 2018). De rapporterer derimot ikke hvor stor forskjellen mellom gruppene var. Det 

primære utfallsmålet var Social and Occupational Functioning Scale og her skilte ikke 

gruppene seg fra hverandre.                                                                                    

 Forskerne bemerker at gruppene var svært like på vurderingene av psykopatologi og 

funksjon, både ved baseline og etter endt behandling, noe de tolker som at den psykososiale 

behandlingen muligens er viktigere enn AP i den tidlige fasen, for en liten undergruppe av 

unge mennesker med førstegangspsykose. Forskerne vil rapportere utfall i et lengre perspektiv 

ved en senere to års oppfølging. 

3.2 Kohortstudier 

3.2.1 Harrow og Jobe (2007) 

Forskerne ville i en prospektiv, longitudinell studie over 15 år undersøke om umedisinerte 

pasienter med schizofreni kan fungere like godt som de som tar AP. De ville også undersøke 

om eventuelle forskjeller kunne forklares av premorbide karakteristika og 

personlighetsfaktorer. Studien undersøkte potensielle forskjeller i funksjon, som ble vurdert 

over 15 år, mellom pasienter med schizofreni som ikke tok AP og de som gjorde det. De lurte 

også på hvis pasienter uten slike medikamenter fungerte adekvat, hvilke typer funksjon gjaldt 
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det, og hvilke faktorer påvirket en slik adekvat fungering.                                                      

 Studien hadde tre forskningsspørsmål: 1. Kan schizofrenipasienter som ikke tar AP 

fungere bedre og ha perioder med bedring i et naturalistisk forskningsdesign som inkluderer 

pasienter i- og utenfor behandling? 2. Hvilke typer schizofrenipasienter går av medisiner i en 

utvidet periode, og påvirker faktorer assosiert med dette påfølgende utfall og bedring? 3. 

Skiller schizofrenipasienter som ikke blir værende på medisiner seg på a) premorbid utvikling 

og b) prognostisk potensiale, eller på faktorer knyttet til personlighet og holdninger?                                                                             

 Studien følger av Chicago-oppfølgingsstudien som var et prospektivt, longitudinelt 

forskningsprogram med flere oppfølgingstider som studerte forløp, utfall, psykose og 

potensiell bedring i schizofreni og bipolar lidelse. Utvalget var 145 pasienter med DSM-III-

diagnoser. 64 av disse hadde schizofrenidiagnose. Kontrollgruppen var 81 pasienter med 

andre psykosediagnoser (bipolar mani (31), unipolar depresjon med psykose (28), bipolar 

depresjon med psykose (seks), paranoide lidelser (fem), andre psykotiske lidelser (11) ved 

første sykehusinnleggelse. Diagnoser var basert på minst ett av to strukturerte 

forskningsintervjuer ved innleggelsen: Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia 

og Schizophrenic State Inventory. Gjennomsnittsalder ved første sykehusinnleggelse var 22,9 

år (range 17-32). Pasientene ble fulgt opp fem ganger, ved gjennomsnitt to; fire og et halvt; 

syv og et halvt; 10 og 15 år etter utskrivelse. 75,9 % av pasientene ble fulgt opp alle fem 

ganger; 15,9 % ved fire av fem ganger. Ved oppfølgingstidene ble pasientene sammenlignet 

på symptomer og globalt utfall. Pasientene ble prospektivt vurdert ved første innleggelse på 

flere mål: holdninger og personkarakteristika som innebar kontrollfokus-mål (locus of 

kontrol) og selvtillit; og prognostiske faktorer og oppnådde utviklingsoppgaver. De 

prognostiske faktorene var en komposittindeks av: ikke akutt onset, ikke utløsende stress før 

førstegangsinnleggelse, ingen opptatthet av døden, fravær av depressive symptomer, ingen 

forvirring, ingen skyld, å være ugift og avflatet affekt. Zigler-Philips-skalaen, indeksen som 

ble brukt vedrørende utviklingshistorikk, er basert på blant annet pasientens arbeidshistorikk, 

utdanning, sivilstatus og IQ. Disse målene ble analysert ved oppfølgingstidene. Operasjonelle 

kriterier for en bedringsperiode (period of recovery) var fravær av psykose og negative 

symptomer og adekvat psykososial fungering i form av arbeid i minst halv stilling og 

akseptabel sosial fungering i løpet av oppfølgingsåret. Kriteriene er møtt ved skåre på en eller 

to på åttepunktsskalaen Levenstein-Klein-Pollack.                                                                              

 Ved siste oppfølging (15 år) hadde pasienter som hadde blitt tatt av medikamenter 

eller valgt å slutte med dem signifikant bedre global fungering og utfall enn de som fremdeles 
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ble behandlet med AP. Analyser indikerte at i tillegg til de signifikante forskjellene i global 

fungering, var 19 av 23 schizofrenipasienter med entydig dårlig utfall ved siste follow up 

medisinert. Ved siste follow up hadde 65 % av pasientene under AP-behandling psykotisk 

aktivitet, og for de som ikke tok medisiner var tallet 28 %. En relativt liten del av pasientene 

med schizofreni – 12 av 64 – var i bedring ved studiens avslutning. Dette inkluderer åtte av 20 

schizofrenipasienter som ikke tok AP. Andelen inkluderer signifikant færre av pasientene med 

schizofreni under antipsykotikabehandling– to av 39.                                                        

 Videre analyser indikerte at pasienter som fremdeles sto på AP ved siste oppfølging 

hadde signifikant større eksternt kontrollfokus enn de som ikke tok AP. Det var også en trend 

at de som ikke sto på AP ved siste oppfølging hadde mer negativ selvtillit eller selvbilde da de 

ble sammenlignet på dette ti år tidligere. De som ikke sto på AP ved siste oppfølging hadde 

også signifikant bedre prognostiske skårer ved første innleggelse og ved fire og et halvt år enn 

de som tok AP ved siste oppfølging. Vurderingene av premorbid utvikling viste samme type 

mønster. Globalt utfall ble bedre år for år hos de pasientene som ikke tok AP ved siste 

oppfølging, selv sammenlignet med pasientene med lignende prognostiske verdier som ikke 

tok AP. Analyser av den gruppen av pasienter som ikke tok AP ved siste oppfølging viste at 

den prognostiske indeksen og målene på premorbid utvikling predikerte signifikant bedre 

utfall for disse. 

3.2.2 Harrow, Jobe og Faull (2012) 

Her ville man undersøke om det finnes faktorer for å identifisere hvilke schizofrenipasienter 

som kan oppleve lengre bedringsperioder uten bruk av AP. Forskningsspørsmålene denne 

studien ville besvare var: 1. Finnes det en undergruppe av schizofrenipasienter som flere år 

etter akuttfase med hospitalisering fungerer adekvat i en lengre periode når de ikke får AP? 2. 

Har schizofrenipasienter som ikke er i behandling med AP i lengre perioder en høy 

tilbakefallsrate? 3. Hvilke pasientkarakteristika, inkludert risiko- og beskyttelsesfaktorer 

assosiert med bedre utfall ved schizofreni, identifiserer pasienter som kan gå av AP-

behandling i lengre perioder?                                                                                          

 Utvalget er også her fra Chicago-oppfølgingsstudien. Framgangsmåten er i hovedsak 

den samme. De ble utredet med standardiserte instrumenter for symptomer, psykososial 

fungering, personlighet, holdningsvariabler, men nå også nevrokognisjon og behandling. 

Oppfølgingstiden hadde nå økt til 20 år, med et ytterligere intervall på fem år, fra 15 til 20 år. 

Ved to års oppfølgning tok omtrent 35 % av de med schizofrenidiagnose ikke lenger AP. 
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Dette tallet endret seg noe i løpet av 20 år, men holdt seg relativt konstant. Ved to år var det 

ikke signifikant forskjell mellom schizofrenipasienter som tok- og ikke tok AP på 

alvorlighetsgraden av psykose. Fra og med fire og et halvt års oppfølging derimot, og fram til 

20 års oppfølging var de som ikke tok AP signifikant mindre psykotiske enn de som tok AP. 

Også fra fire og et halvt års oppfølging var det en signifikant større andel av de som ikke tok 

AP som opplevde bedring, enn blant dem som tok AP. Dette innebar som nevnt tidligere 

adekvat deltagelse i arbeidsliv og sosial fungering. Av de som sto på AP kontinuerlig over 

hele 20-årsperioden var det kun fire (17 %) som gikk inn i en operasjonelt definert 

bedringsperiode. De to faktorene som mest kjennetegnet disse var tilstedeværelse av psykose 

og at de ikke var i arbeid. Dette er i kontrast til de 15 som hadde gått av AP før to års 

oppfølgning og som etter dette aldri sto på AP i løpet av 20-årsperioden, da 13 av 15 (87 %) 

opplevde to eller flere bedringsperioder. Når kontrollgruppen (affektforstyrrelser med 

psykose) ble sammenlignet med schizofrenigruppen over 20 år var det store, signifikante 

forskjeller i utfall i favør av kontrollgruppen på mål på global fungering og psykose. Når de i 

kontrollgruppen som sto på AP ble sammenlignet med de som ikke gjorde det, fra to til 20 års 

oppfølging, hadde signifikant flere av de umedisinerte pasientene opplevd en bedringsperiode.                                                                         

 Det ble gjennomført analyser av potensielle risiko- og beskyttelsesfaktorer som skilte 

mellom de schizofrenipasienter som tok AP og de som hadde sluttet å ta, eller blitt tatt av AP. 

Resultatene her var tilsvarende studien fra 2007 (Harrow & Jobe), nemlig at prospektive 

vurderinger av kontrollfokus (eksternt) og selvtillit og selvbilde (negativt) var signifikant eller 

tenderte mot å predikere de schizofrenipasienter med dårligere utfall.                                                                                

 Fra og med fire og et halvt års oppfølging viste resultatene at de pasienter som sto på 

AP var signifikant mer engstelige enn de som ikke tok. At pasienter som har mindre angst har 

bedre longitudinelle forløp er dokumentert tidligere av Harrow, Jobe & Astrachan-Fletcher 

(referert i Harrow, Jobe & Faull, 2012) og Jobe & Harrow (2010).                                                                                                   

 Deltesten Informasjon i Wechsler Adult Intelligence Scale (1995-versjonen) ble brukt 

for å vurdere deltakernes tilgang til generell informasjon. Ved tre av seks oppfølginger var 

schizofrenipasienter som ikke tok AP signifikant bedre på tilgang til lagret informasjon. Ved 

de andre tre oppfølgingene var det ikke-signifikante trender i samme retning. En 

abstraheringstest som gikk på ordtak viste at schizofrenipasienter som ikke tok AP hadde 

signifikant bedre abstraksjonsevne på tre av seks oppfølginger. For å undersøke potensielle 

tilbakefall hos de av- og på AP, sammenlignet man disse. Ved hver av de fem 
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oppfølgingstidene var raten for psykotisk tilbakefall lavere hos de som ikke tok AP. 

Forskjellene var signifikante ved 15 års oppfølging. 

3.2.3 Harrow, Jobe og Faull (2014) 

Dette var en studie med 20 års oppfølgning med hovedsakelig samme framgangsmåte og 

utvalg som i studiene over. Der viser forskerne at en høy prosentandel av pasienter med 

schizofreni som tar AP hadde psykotisk aktivitet. Flere enn 70 % av de pasientene på AP 

kontinuerlig over 20 år, hadde psykotisk aktivitet ved fire eller flere av seks oppfølginger. De 

pasientene som ikke tok AP hadde signifikant mindre psykotisk aktivitet over 20 år. 

Forfatterne hevder at studien indikerer at longitudinelt, etter de første par årene med 

medisinering, så hverken fjerner eller reduserer AP frekvensen av psykose ved schizofreni; ei 

heller reduserer AP alvorlighetsgraden av post-akutt psykose. Forfatterne skriver selv at det er 

vanskelig å trekke utvetydige konklusjoner om behandlingers effektivitet i ren naturalistisk 

eller observasjonell forskning. 

3.2.4 Wils og kolleger (2017) 

I studien tidlig opsporing og behandling af unge psykotiske (OPUS) ble det gjennomført en 

korthortstudie av 496 førstegangsepisodepasienter diagnostisert med 

schizofrenispektrumlidelser ved 10-års oppfølging. Pasientdata inkluderte sosio-demografiske 

faktorer, psykopatologi, funksjonsnivå og medikamentbruk. Av de opprinnelige deltakerne 

var 303 pasienter inkludert i oppfølgingen etter 10 år. 33 pasienter var døde og 18 hadde 

emigrert. Ved å ekskludere disse ble oppfølgingsraten 68 %. Ved baseline hadde 79,2 % 

schizofrenidiagnose og 5,9 % vrangforestillingslidelse, mens 8,9 % hadde akutte og 

forbigående psykotiske lidelser.                                                                                       

 Studien finner ingen signifikante forskjeller mellom de som deltok i 

oppfølgingsstudien, sammenlignet med de som ikke deltok, når det gjelder kjønn, rusmisbruk, 

skåre på Scale of Assessment of Positive Symptoms, Scale of Assessment of Negative 

Symptoms, premorbid sosial fungering, VUP eller diagnostisk klassifisering ved baseline. 

Forskerne finner derimot at deltakerne som var med i 10-årsoppfølgingen hadde signifikant 

høyere Global Assessment of Functioning (GAF)-skåre ved baseline og at de var yngre enn de 

som ikke deltok. Studien finner videre at 30 % av deltakerne var i remisjon uten bruk av 

medikamenter på oppfølgingstidspunktet. Ytterligere 30 % var i remisjon med bruk av 
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medikamenter. 31 % av utvalget hadde psykotiske symptomer med bruk av medikamenter, 

mens ca 10 % hadde psykotiske symptomer, uten bruk av medikamenter. Totalt oppnådde 

altså 60 % av pasientene remisjon, med eller uten bruk av AP, og andelen var likt fordelt. 

Blant deltakerne i den gruppen som var i remisjon uten bruk av medikamenter, fant man en 

overvekt kvinner (61,1 %), det var mindre rusmisbruk, de hadde oftere jobb og de hadde 

høyere GAF-f (funksjon) ved baseline.                                                                            

 At en større gruppe pasienter var i remisjon uten bruk av medikamenter på 

oppfølgingstidspunktet, ser forskerne på som uttrykk for den betydelige heterogeniteten i 

forløp som finnes innenfor psykosespektrumlidelsene. Forskerne bemerker videre at 

nåværende behandlingsveiledere dermed ikke kan sies å dekke alle subgrupper og de 

understreker behovet for flere seponering/dosereduksjonsstudier. 

3.3 Litteraturgjennomganger 

3.3.1 Gromer (2012) 

Gromer publiserte en gjennomgang av studier relatert til need-adapted- og open-dialogue-

tilnærmingene til psykose. Open-dialogue er basert på need-adapted-tilnærmingen. Begge 

fokuserer på pasientens sosiale nettverk; har et hovedsakelig psykoterapeutisk fokus; 

inkluderer pasienten som likeverdig partner i behandlinger; og legger vekt på minimal bruk av 

AP når det anses nødvendig (Alanen, 2009). Open-dialogue har mer fokus på umiddelbar 

hjelp og kriseintervensjon, selv om de fleste komponenter er like. Gjennomgangen inkluderte 

studier som utforsket enten need-adapted, eller open-dialogue-tilnærmingene. Deltakerne i 

studiene bestod av alle aldre og ulike kulturer med en psykotisk hoveddiagnose på Akse I. 

Også deltakere med prodromalsymptomer ble inkludert, da open-dialogue fokuserer på 

førstegangsepisoder ved schizofreni og pasienter som har psykotiske symptomer som er i sin 

første kontakt med helsevesenet. Studier ble inkludert hvis de gjennomførte behandling, 

kvasi-behandling eller hadde pre-behandlingsdesign. Utfallsmålene i gjennomgangen var 

hovedsakelig symptomers alvorlighetsgrad og påfølgende sykehusinnleggelser, men også mål 

på psykososial fungering. Begge tilnærmingene nevnt her kan brukes i døgnavdelinger og 

poliklinisk, så studier av begge settinger ble inkludert. Totalt ble syv studier av fem prosjekter 

gjennomgått. 
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Turku-prosjektet evaluerte utfall hos en gruppe pasienter som fikk need-adapted-

tilnærmingen (NA) over to år (Alanen, Lehtinen, Räkköläinen & Aaltonen, 1991) og fem år 

(Lehtinen, 1993). Disse ble sammenlignet med en historisk kontrollgruppe som fikk TAU (AP 

og individuell behandling) i samme dekningsområde. Ved to års oppfølging hadde NA-

gruppen færre dager på sykehus; det var mindre sannsynlig at de levde på uføretrygd; og de 

hadde høyere sannsynlighet for å ha fravær av psykotiske symptomer. Vi registrerer at 

signifikansnivåer fra to års oppfølging ikke er oppgitt for disse resultatene. Ved fem års 

oppfølgning – her er funnene rapportert signifikante – viste resultatene at NA-gruppen hadde 

mindre sannsynlighet for å leve på uføretrygd; hadde høyere sannsynlighet for fravær av 

psykotiske symptomer; hadde høyere sannsynlighet for å opprettholde sosiale relasjoner; og 

hadde færre dager sykehusopphold enn kontrollgruppen. Alle utfall var like gode eller bedre 

enn TAU. 

Acute Psychosis Integrated-prosjektet (API) var en del av et større finsk, nasjonalt 

schizofreniprosjekt. Prosjektet evaluerte utfall av NA-tilnærmingen for mennesker med 

psykotiske symptomer i seks forskjellige tjenesteområder. Alle områdene benyttet seg av NA, 

men halvparten brukte et minimalt medisineringsparadigme der de resterende brukte en vanlig 

tilnærming til medisinering. Studien til Lehtinen, Aaltonen, Koffert, Räkköläinen og Syälahti 

(2000) hevdet å evaluere to års oppfølgingsdata for dette prosjektet. En utfordring her er at de 

brukte deskriptiv statistikk for å evaluere utfall. Studien fant at 41,5 % av deltakerne hadde 

færre enn to uker på sykehus; at 51,9 % av deltakerne hadde ingen symptomer; og at 32,1 % 

av deltakerne var i arbeid, alt målt ved slutten av to års oppfølgning. Disse funnene er ikke 

sammenlignet med baseline-målinger. Noen funn skilte mellom deltakerne som fikk vanlig 

medisinsk tilnærming og de som fikk minimal medisinering. Det var større sannsynlighet for 

at de som fikk minimal medisinering hadde vært mindre enn to uker på sykehus; og hadde 

større sannsynlighet for fravær av psykotiske symptomer ved to års oppfølgning. Det 

førstnevnte funnet var signifikant, men ikke det sistnevnte. 

Vestre Lappland-prosjektet hadde som hovedhypotese at open-dialogue-tilnærmingen 

ville forhindre at “psykiatriske kriser” skulle utvikle seg til psykotiske lidelser og at 

behandlingsgruppen på 111 fortløpende innlagte pasienter (et kvasi-eksperimentelt design) – 

som hadde psykotiske symptomer og ingen tidligere erfaring med behandling i psykisk 

helsevern – ville ha færre psykotiske diagnoser enn sammenligningsgruppen. 

Sammenligningsgruppen var en historisk kontroll fra samme område som fikk standard 
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behandling i tiden før open-dialogue ble tilbudt. Det var ingen statistisk forskjell mellom disse 

gruppene ved baseline. Resultatene fra prosjektet rapporteres av Aaltonen, Seikkula og 

Lehtinen (2011) og støtter hovedhypotesen da behandlingsgruppen hadde mindre schizofreni 

og flere forbigående psykotiske tilstander enn den historiske sammenligningsgruppen. 

Forskningen på Open Dialogue in Acute Psychosis (ODAP)- og API-kohortene ble 

publisert av Seikkula og kolleger (2003) første gang med data fra to års oppfølgning og senere 

med fem års oppfølgning (Seikkula et al., 2006). Ved to års oppfølging hadde 23 fortløpende 

innlagte pasienter med psykotiske symptomer uten tidligere kontakt med psykisk helsevern 

(behandlingsgruppen) fått behandling i løpet av 1994-1997 med den nyeste varianten av open-

dialogue-tilnærmingen og ble sammenlignet med to andre grupper. Den ene på 14 fortløpende 

innlagte pasienter i et annet område som fikk standard, individfokusert psykiatrisk 

behandling. Den andre sammenligningsgruppen var fra 1992-1993, hadde 22 pasienter (API-

kohorten) og hadde fått en tidligere variant av open-dialogue-tilnærmingen. Disse to 

sammenligningsgruppene hadde også psykotiske symptomer uten tidligere erfaring med 

psykisk helsevern. Deltakerne ble målt over to år på antall dager på sykehus; psykotiske 

symptomer målt på BPRS; prognostiske variabler via Strauss-Carpenter Scale; bruk av AP; 

tilbakefall (definert som ny eller intensivert kontakt med behandlingssenteret); arbeidsstatus 

og antall familiemøter pasientene deltok på. Behandlingsgruppen hadde færre dager på 

sykehus; færre psykotiske symptomer; færre tilbakefall og bedre arbeidsstatus enn gruppen 

som fikk standard behandling. De brukte også mindre AP og hadde flere familiemøter. 

Sammenlignet med gruppen som fikk en tidligere variant av open-dialogue-tilnærmingen 

hadde behandlingsgruppen færre dager på sykehus og bedre skårer på BPRS uten videre 

signifikante forskjeller. Gruppenes små størrelser må tas hensyn til i tolkning av resultatene. 

Ved fem års oppfølging ble kun behandlingsgruppen 1994-1997 sammenlignet med dem som 

fikk den tidlige open-dialogue-tilnærmingen i 1992-1993. Imidlertid hadde utvalgsstørrelsene 

økt for begge grupper, noe som indikerer mindre stringente inklusjonskriterier. Denne 

oppfølgingen sammenligner altså open-dialogue-tilnærmingen med en tidligere utgave av seg 

selv. Ingen signifikante forskjeller på gruppene ble funnet, bortsett fra at deltakerne i 

behandlingsgruppen hadde signifikant flere familiemøter. 

En ytterligere kohort under ODAP-prosjektet ble behandlet mellom 2003-2005. Denne 

behandlingsgruppen ble sammenlignet med kohortene nevnt i avsnittet over: 1992-1993; og 

1994-1997. Studien til Seikkula, Alakare og Aaltonen (2011) sammenligner den nyeste 
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varianten av open-dialogue-tilnærmingen med de to eldre variantene ved to års oppfølgning. 

Gruppene ble sammenlignet på residuelle psykotiske symptomer på Strauss-Carpenter-

skalaen; BPRS-skårer; antall dager på sykehus; bruk av AP; antall tilbakefall; antall 

familiemøter; arbeidsstatus; og diagnose. Behandlingsgruppen hadde færre 

schizofrenidiagnoser og færre psykotiske symptomer (ikke signifikant) på BPRS enn begge 

de tidligere kohortene, Det var ikke signifikante forskjeller på antall pasienter i hver gruppe 

som fikk AP; antall tilbakefall; eller på arbeidsstatus. Behandlingsgruppen hadde færre 

residuelle psykotiske symptomer og færre dager på sykehus enn sammenligningsgruppen fra 

1992-1993 som fikk den eldste varianten av tilnærmingen. Behandlingsgruppen skilte seg 

ikke fra 1994-1997-gruppen. 

3.3.2 Calton, Ferriter, Huband og Spandler (2012) 

Soteria-paradigmene, etter "Soteria House" i California (heretter: Soteria-California) på 1970-

tallet og Soteria-Bern fra 1984 til i dag, startet med tanken om at behandling av schizofreni 

skulle foregå blant annet uten påvirkning fra AP. Mange i det opprinnelige Soteria-California 

ble behandlet uten AP og i Soteria-Bern var det vanlig med lav dosering. Sistnevnte fordi 

retningslinjene for evidensbasert behandling på den tiden ikke tillot et tilbud helt uten AP.                                                                                                                    

 Calton, Ferriter, Huband og Spandler (2007) publiserte en systematisk gjennomgang 

av Soteria-paradigmet. De identifiserte referanser som totalt beskrev tre kohorter, to fra 

Soteria-California og en fra Soteria-Bern. Dette inkluderte 223 deltakere med første- eller 

andregangsepisode innenfor schizofrenispektrumlidelser.                                                    

 Bola og Mosher (2003) er hovedkilden til datagrunnlaget fra Soteria-California og de 

hevder det var bedre utfall ved to års oppfølging for de innlagt ved Soteria enn for dem 

innlagt ved sykehus (kontrollgruppen). Det ble brukt åtte utfallsmål i denne studien: 

reinnleggelse til døgnbehandling (ja/nei); antall dager i reinnleggelse(r); en global 

psykopatologiskala (Inpatient Multidimensional Psychiatric Scale); å leve uavhengig eller 

med jevnaldrende (ja/nei); et mål på arbeidsdeltagelse (ingen, deltid, fulltid) og sub-skalaen 

sosial fungering i Brief Follow-up Rating. Forfatterne av gjennomgangen forklarer at det er en 

rekke problemer med utvalget av artikler. Noe kan forklares med gammel forskningspraksis 

som har endret seg over tid, men også at datagrunnlaget ikke alltid er tydelig presentert. Den 

første kohorten i Soteria-California ble fordelt i eksperimental- og kontrollbetingelsene 
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gjennom annenhver innleggelse, noe vi i dag kaller pseudorandomisering. Den andre kohorten 

skal ha vært randomisert, men randomiseringsmetoden er ikke beskrevet. Det var ingen 

kalkuleringer av utvalgsstørrelse, så det er ikke kjent om de kombinerte studiene har adekvat 

statistisk styrke. 129 pasienter hadde fullført behandlingsopplegget ved to års oppfølging og 

en sluttpunktsanalyse inkluderte data fra pasienter som ikke hadde fullført til siste oppfølging, 

men siste observasjoner ble brukt. Totalt antall pasienter ble da 160. Etter gjennomgang og 

tolkning av data fant forfatterne kun én statistisk signifikant forskjell mellom betingelsene ved 

sluttpunktanalyse, nemlig å leve med jevnaldrende (living with peers). Ett utfall var 

signifikant forskjellig mellom betingelsene basert på de som hadde fullført ved to års 

oppfølgning: global psykopatologi. Etter å ha kontrollert for frafallsskjevhet hos de som 

fullførte to års oppfølging var det tre utfallsmål som var signifikante: et sammensatt 

utfallsmål (composite outcome), global psykopatologi og antall reinnleggelser. Alle utfallsmål 

nevnt her gikk i favør av behandlingsgruppen. 

Artiklene fra Soteria-Bern (Ciompi et al., 1992; Ciompi, 1997; Ciompi & Bernascomi, 

1986; Ciompi et al., 1991; Ciompi et al., 1993; Ciompi & Hoffmann, 2004, alle referert i 

Calton et al., 2012) beskrev en studie der to års utfall mellom 22 personer diagnostisert med 

schizofreni eller schizofreniform lidelse etter DSM-III-R-kriterier ble sammenlignet med 

samme antall kontroller matchet på alder, kjønn, utdanningsnivå, psykopatologi og varighet 

siden onset. Forfatterne av disse studiene erkjenner at randomiseringsprosessen ble begrenset 

av tilgjengelige sengeplasser, noe som kan ha medført skjevheter. Det ble kun funnet 

signifikante forskjeller mellom eksperimental- og kontrollgruppen på to mål: gjennomsnittlig 

daglig antipsykotisk dose og total antipsykotisk dose, der målene var høyere for 

kontrollgruppen. De begrensede funn av forskjeller her kan sies å replikere de begrensede 

funn av forskjeller i studiene av Soteria-California. 

3.3.3 Bola (2005) 

Bola ville utforske om det fantes evidens for at tilbakeholdelse av medikamentell behandling 

ved førstegangspsykose førte til skadelige langtidsvirkninger. Han gjennomførte en 

litteraturgjennomgang av studier som så på behandling av hovedsakelig første- og 

andreepisode ved schizofrenispektrumlidelser; og som inneholdt minst en betingelse med 

medisinering og en sammenligningsgruppe som ikke ble medisinert i samme tidsperiode; og 

som rapporterte resultater fra minst ett års oppfølgingstid. Gjennomsnittlig effektstørrelse for 
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hvert utfallsmål ble kalkulert, samt gjennomsnittlig effektstørrelse i hver studie. Studienes 

effektstørrelser ble testet for heterogenitet og kombinert til et gjennomsnittlig komposittmål 

som inkluderte vekting ved små utvalg. Negative effektstørrelser indikerte bedre utfall for den 

initelt umedisinerte gruppen.                                                                                          

 Ettersom det var få randomiserte studier tilgjengelige, inkluderte gjennomgangen også 

kvasi-eksperimentelle studier, etter publiserte retningslinjer for studieinklusjon i Cochrane 

Systematic Reviews. Syv studier ble inkludert med totalt 623 deltakere, fire med tilfeldig 

tildeling til betingelser: Minneapolis Veterans Administration Study, National Institute of 

Mental Health (NIMH) Collaborative Study, Camarillo State Hospital Study og Agnews State 

Hospital Study. De tre kvasi-eksperimentelle studiene var: Soteria-studien, Soteria-Bern-

studien og Finnish Need-Adapted-prosjektet. Gjennomsnittlig effektstørrelse for alle studier 

var kalkulert til en liten, negativ effekt. Denne effekten var ikke signifikant forskjellig fra 

null. 
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4 Diskusjon 

Tilbudet som pasienter får i psykisk helsevern skal være evidensbasert. Det er forskning som 

tyder på at pasienter i psykisk helsevern ikke alltid får dette, og at kliniske beslutninger ikke 

alltid er støttet av evidensbasert forskning (f.eks. Drake et al., 2001; Gray, 2002; Kontis et al., 

2010). Skillet mellom evidensbaserte behandlinger og evidensbasert praksis er viktig. Der 

evidensbasert praksis betyr å integrere den beste tilgjengelige forskningen i møte med 

pasienten og hens kontekst, er en evidensbasert behandling en behandling som har 

dokumenterte effekter gjennom forskning. For å anse en behandling som evidensbasert bør 

virksomheten kunne dokumenteres gjennom minst to randomiserte-kontrollerte studier av 

høyeste kvalitet. Høyeste kvalitet i denne sammenheng innebærer at studien er prospektiv, at 

deltakerne i sammenligningsgrupper randomiseres, tydelig presentasjon av inklusjons- og 

eksklusjonskriterier, at de nyeste diagnostiske metodene blir brukt, at utvalgsstørrelsen er 

adekvat slik at studien kan ha tilstrekkelig statistisk styrke, og at de statistiske metodene er 

tydelig beskrevet (Nathan & Gorman, 2002). 

Selv om en behandling kan dokumenteres virksom, betyr det ikke at den er 

representativ for effektivitet i klinisk praksis (Beutler, 1998; Fonagy, 1999; Persons & 

Silberschatz, 1998; Roth & Parry, 1997; Seligman, 1995). Den beste behandlingen er både 

virksom og effektiv. For å dokumentere effektivitet i klinisk praksis er det behov for 

effektivitetsstudier. Effektivitetsstudier regnes for å være av høyest kvalitet hvis de er 

prospektive, kvasi-eksperimentelle naturalistiske studier med høy klinisk representativitet. 

Denne representativiteten kan oppnås gjennom ikke-tilfeldige sammenligningsgrupper; 

matching eller stratifisering av grupper; tydelig beskrivelse av behandlingen, pasientene og 

hvordan disse blir selektert; bruk av reliable og valide diagnostiske prosedyrer og utfallsmål; 

bruk av design-elementer som reduserer risikoen for svekket intern validitet (som flere pretest 

observasjoner, ytterligere sammenligningsgrupper); sammenhengende (coherent) pattern 

matching; rapportering av frafallsrater; pre- og post-vurderinger; og gjennom rapportering av 

relevante statistiske data (Leichsenring, 2004). 

I vårt materiale fant vi både randomiserte-kontrollerte studier (virksomhetsstudier), 

effektivitetsstudier og litteraturgjennomganger. Vi diskuterer metodiske utfordringer i 

studiene i denne rekkefølgen. RCT-studien til McGorry (2018) rapporterer preliminære 

resultater og diskuteres til slutt. 
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I Morrison og kollegers (2014) studie er konfunderingen av behandlingsbetingelser 

problematisk for tolkningen av resultater. Fordi det er likt antall deltakere i begge grupper 

som startet medikamentell behandling, kan en tolkning være at mellom-gruppe forskjellene 

dermed er mindre trolig å være forårsaket av AP. Forskerne underbygger denne tolkningen 

med: " … examination of the improvement or deterioration in individuals who started drugs 

also suggests that the benefits are not likely to be attributable to antipsychotics" (Morrison et 

al., s. 1401). De redegjør derimot ikke for hva slags type undersøkelse eller hvilke funn som 

leder til denne slutningen. En utfordring forskerne peker på når det gjelder generaliserbarhet 

er knyttet til studiens inklusjonskriterier. Nærmere bestemt at de som et alternativ til 

diagnose, også inkluderer pasienter som møter inntakskriterier for tidlig intervensjon ved 

psykose. Det kan medføre at funnene ikke nødvendigvis er representative eller direkte 

overførbare til settinger som ikke har tidlig intervensjonstjenester. Videre bemerker forskerne 

at eksklusjonen av innlagte pasienter og de som vurderes å være til fare for seg selv eller 

andre, også begrenser generaliserbarheten av studien, det kan i tillegg være slik at pasienter 

som henvises til en klinisk studie ikke nødvendigvis er representative for alle som ikke ønsker 

medikamentell behandling. Vi anerkjenner at dette kan være en begrensning ved studien, 

spesielt om man skulle betrakte schizofreni som et mer enhetlig konstrukt. Samtidig tenker vi 

at heterogeniteten i blant annet symptomatologi, forløp og utfall ved schizofreni gjør det 

vesentlig å utvide kunnskapsgrunnlaget vedrørende undergrupper i en søken etter å kunne 

belyse hvem som kan nyttiggjøre seg av hva slags type behandling. Fraværet av en 

kontrollgruppe eller placebointervensjon med pasienter som over et lignende tidsrom møter 

hjelpere som er varme og empatiske, innebærer at behandlingseffekten kan tenkes å skyldes 

fellesfaktorer, snarere enn metodespesifikke intervensjoner, noe forskerne anerkjenner. Det er 

derimot også blitt bemerket at det er utfordrende å finne gode dobbelt-blindede design som 

undersøker effekten av intervensjoner som kognitiv terapi (Howes, 2014). Selv med studiens 

metodiske svakheter in mente så kan, som forskerne selv bemerker, en implikasjon av studien 

være at alternative, evidensbaserte behandlingsformer bør kunne tilbys til pasienter som 

velger å ikke bruke medikamenter. Videre at å gi tilstrekkelig informasjon om ulike 

behandlingsformer og dermed gi pasienter muligheten til selv å foreta reelle og informerte 

valg er mulig for pasienter med psykoselidelser som har samtykkekompetanse og ikke er til 

fare for seg selv eller andre (Morrison et al., 2014; Morrison, under utgivelse). Pasientenes 

opplevelse av valg- og valgfrihet, vil trolig også kunne styrke den terapeutiske alliansen og vil 
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kunne medføre bedre etterlevelse til behandling generelt, herunder også eventuell behandling 

med AP. I denne studien valgte over 20 % av deltakerne å benytte medikamenter underveis, 

selv om de i utgangspunktet hadde valgt å avstå. Opplevelsen av valg/samarbeid vil trolig 

også kunne styrke agens i bedringsprosessen (Gromer, 2012). 

Etter vår oppfatning er studien til Morrison og kolleger (2018) en studie som primært 

viser at det er fullt mulig å gjennomføre RCT-forskning med medikamentfrie betingelser på 

personer med førstegangspsykose. Med tanke på konfunderingen av behandlingsbetingelsene 

er det vanskelig å tolke resultatene med hensyn til klinisk effekt. Mustafa (2018) kritiserer 

denne studien for å inkludere betingelsen CBT som monoterapi på etisk grunnlag. Han hevder 

CBT ved schizofreni er et omdiskutert tilbud med tvilsom evidens som antageligvis ikke 

burde anbefales i retningslinjer (Mustafa, 2017), og at å tilbakeholde antipsykotisk behandling 

kan svekke langtidsforløp og behandlingsrespons ved å referere til Hui og kolleger (2018). 

Andre studier antyder små effektstørrelser av CBT for schizofrenisymptomer når man 

kontrollerer for potensielle kilder til bias for eksempel manglende blinding (Jauhar et al., 

2014). Morrison, Law, Shiers, Yung og Haddad (2018) hevder på sin side at tidligere 

resultater viser at CBT som monoterapi kan brukes som forskningsbetingelse (Morrison et al., 

2014; 2018) og at det er forsvarlig å tilby CBT uten medikamenter som et valg for pasienter 

så lenge de ikke er til fare for selv eller andre (Morrison, under utgivelse). Videre at i studien 

referert av Mustafa, er det i gjennomsnitt under én kontakt med klinisk psykolog per deltaker 

over ti år. Vi minner om at studien ikke hadde tilstrekkelig statistisk styrke til å svare på om 

de kliniske forskjellene mellom gruppene var signifikante. Fremtidige studier med slike 

betingelser bør inkludere flere deltakere. Generelt sett bør også slike studier sørge for å gjøre 

utfallsdata for alle deltakere tilgjengelige, samt følge opp og registrere data fra dem som 

trekker seg fra behandlingen. Dette er fordi metaanalyser av studier som bruker intention-to-

treat-analyser (som denne gjør) blir mer nøyaktige hvis slik informasjon er tilgjengelig. 

I studien til Wunderink og kolleger (2007) legger vi merke til at den høyere 

tilbakefallsraten i DR-gruppen (seponering/dosereduksjonsgruppen) ikke kunne relateres til 

mer negative utfall på funksjonsmålene. Forskerne konkluderte med at bare et begrenset antall 

pasienter med hell kan seponere og at den høye tilbakefallsraten gjør at 

seponeringsparadigmer ikke bør være en universell praksis. Vi slutter oss til forskernes 

fremheving av undergruppen av pasienter som klarer seg godt uten medikamenter. Dette er en 
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gruppe vi trenger mer kunnskap om i en søken etter prediktorer eller markører som kan 

fortelle noe om hvilke pasienter som ikke har behov for medikamentell behandling. 

Den syvårige oppfølgingsstudien (Wunderink et al., 2013) var ikke blindet noe som 

kan tenkes å ha påvirket resultatene i favør av DR-gruppen. Forskerne bemerker derimot i en 

senere diskusjon (Wunderink & Sytema, 2014) at skårerne i oppfølgingsstudien trolig ikke 

kjente til hvilke pasienter som var i de ulike behandlingsbetingelsene, så sant ikke pasientene 

fortalte dem om det under evalueringen. Videre at en eventuell effekt av manglende blinding 

trolig ikke kan forklare størrelsen på gruppeforskjellene. Wunderink og kolleger (2013) peker 

på at ved syv års oppfølging viste det seg at den opprinnelige behandlingsstrategien hadde en 

vedvarende effekt i form av at deltakerne i denne gruppen viste en trend i retning av 

fremdeles å benytte lavere doser AP. Et behandlingsopplegg med lavere dose hadde altså 

muligens blitt videreført flere år etter studieavslutning. Forskerne nevner således muligheten 

for at lavere antipsykotisk "load" kan være årsaken til forskjellene i utfall på funksjonsmål på 

lengre sikt. I denne sammenheng bør det også nevnes at forskerne ikke finner noen 

gruppeforskjeller hva gjelder bruk av polikliniske behandlingstilbud eller såkalt "community 

care". Forskerne undrer seg om den manglende forskjellen i tilbakefallsrate i langtidsstudien, i 

kontrast til funnene i den opprinnelige studien, kan skyldes at medikamentelle intervensjoner 

med høyere dose snarere kan føre til utsettelse, enn unngåelse, av tilbakefall. (Wunderink et 

al., 2013). Denne studien har fått mye oppmerksomhet da den har uvanlig lang 

oppfølgingstid. Det er som nevnt tidligere et problem at det finnes så få studier som 

undersøker effekten av medikamentell behandling over lengre tid (Leucht et al., 2012a).  

Wunderink-studien (2013) er interessant fordi funn man ikke kunne observere ved to-

års oppfølging, som gruppeforskjeller i funksjonell remisjon/bedring, virker fremstå 

tydeligere når oppfølgingstiden blir lengre. Studien i seg selv og forskernes tolkning av 

resultatene, har blitt møtt med både interesse og kritikk av andre forskere. Noen tolker 

resultatene som at "less is more" når det kommer til antipsykotikabehandling (McGorry et al., 

2013). Andre har pekt på om seponeringsforsøk i seg selv kan styrke pasientenes selvfølelse 

gjennom å redusere stigma og at dette igjen kan bidra til bedre fungering, eller hvorvidt 

resultatene kan indikere en nevrotoksisk effekt av AP (Elzinga & Schulte, 2014). Det er også 

blitt hevdet at forskjellen i medikamentdose bare var marginalt lavere i eksperimentgruppen 

(Goff et al., 2017) og at doseforskjellen til tross for at den var signifikant forskjellig, hadde 

"arguable clinical significance" (Undurraga, Murru & Vieta, 2014, s. 207). Av de 
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opprinnelige 128 deltakerne var 80,5 % også med i oppfølgingsstudien. Wunderink og 

kolleger (2013; 2014) rapporterer at det ikke var signifikante forskjeller i baseline-

karakteristika eller funksjonsnivå mellom de som deltok og de som ikke deltok i 

oppfølgingsstudien, ei heller mellom de to behandlingsgruppene i den opprinnelige studien. 

Som bemerket av Undurraga og kolleger (2014), samt Hui og Chen (2014), er det derimot 

ikke utenkelig at forskjellene i funksjonelle utfall kan forklares av gruppeforskjeller (trend) 

ved baseline siden 50,8 % av DR-gruppen evnet å arbeide mer enn 16 timer pr uke, 

sammenlignet med 38,1 % av deltakerne i vedlikeholdsbehandlingsgruppen (MT-gruppen) 

(p=0,15). I tillegg hadde flere i MT-gruppen en schizofrenidiagnose ved baseline (52,4 % mot 

38,5 %, p=0,11) og det følger dermed at flere i DR-gruppen hadde andre ikke-affektive 

psykotiske lidelser. Blant deltakerne i oppfølgingsstudien rapporteres frekvensen av 

schizofreni og vrangforestillingslidelse som henholdsvis 51 % og 7,8 % i MT-gruppen, mot 

36,5 % og 15,4 % i DR-gruppen. Det er kjent at AP ofte har en svak effekt ved 

vrangforestillingslidelse, lidelsen kan ikke forklares ut fra organisk sykdom eller skade som 

påvirker hjernens funksjon og kan heller ikke klassifiseres som schizofreni (Malt, Andreassen 

& Ilner, 2018, s. 403). I tillegg synes flertallet av pasienter med vrangforestillingslidelse å 

klare seg ganske bra på sikt. Det kan dermed tenkes at den diagnostiske forskjellen mellom 

gruppene ved baseline, med tilhørende etiologiske, prognostiske og behandlingsmessige 

ulikheter, kan ha ført til en skjevhet i studien og påvirket resultatene i favør av DR-gruppen. 

Wunderink og kolleger (2014) hevder derimot at schizofreni trolig var underdiagnostisert ved 

baseline, fordi varighetskriteriene ofte ikke var oppfylt. Forskerne tar ikke stilling til trenden i 

diagnostiske forskjeller mellom gruppene, utover å kommentere at andelen pasienter med 

schizofreni ved baseline ikke var forskjellig og at de ikke re-diagnostiserte på noe tidspunkt 

(Wunderink & Sytema, 2014). Det er også blitt stilt spørsmål ved om informasjonsgrunnlaget 

vedrørende bruk av medikamenter kun de siste to årene er tilstrekkelig for å belyse bedring 

over et syv års perspektiv (Hui & Chen, 2014). Kanskje mottok deltakerne i DR-gruppen 

medikamentell vedlikeholdsbehandling i en periode siden de hadde høyere tilbakefallsrate i 

den opprinnelige studien? Det er også blitt pekt på at det ikke var en signifikant forskjell 

mellom gruppene ved syv års oppfølging på mål om sosial fungering og subjektiv livskvalitet. 

En tolkning av dette funnet kan være hvorvidt livskvalitet dermed kan sies å være mer relatert 

til symptomremisjon, enn funksjonell remisjon og recovery (Hui & Chen, 2014). De samme 

forskerne stiller spørsmål ved om gruppeforskjellene på funksjonell remisjon og bedring ved 
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syv års follow-up kan skyldes inklusjonen av flere medikamentfrie pasienter i DR-gruppen 

(10 av 11 i DR-gruppen mot tre av seks i MT-gruppen). Andre forskere (Undurraga et al., 

2014) etterlyser det de beskriver som ideal-designet i form av en randomisert klinisk trial hvor 

deltakerne får den samme faste dosen AP og hvor man bruker et objektivt funksjonsmål som 

primærutfall (uten å nevne hva dette målet/instrumentet bør være). Et slikt design fremstår for 

oss som lite hensiktsmessig. Det er kjent at medikamentell dosering alltid må individualiseres 

(Malt et al., 2018, s. 918) og som to av studiens hovedforfattere bemerker: "A fixed-dose 

approach puts the cart before the horse, returning to non-personalized treatment" (Wunderink 

& Sytema, 2014, s. 209). 

De tre prospektive, naturalistiske, longitudinelle studiene til Harrow og Jobe (2007) og 

Harrow, Jobe og Faull (2012; 2014) viser at det er en undergruppe av schizofrenipasienter 

som ikke har behov for AP over lengre perioder. En kritikk av disse studiene kan være at 

kjennetegn ved denne undergruppen (premorbide karakteristika) er medvirkende til at de 

bruker mindre AP, heller enn at de blir bedre som konsekvens av mindre AP-bruk. Samtidig 

er det viktig å anerkjenne at denne gruppen finnes. De som klarer seg best uten AP over tid, er 

kanskje også de som ikke er så godt synlige i sykehusene våre. Om de ikke har behov for 

reinnleggelse vil vi kanskje ikke se dem, men heller de pasientene som er "mer syke." 

Retningslinjer for medikamentell behandling for å unngå tilbakefall kan hende baserer seg 

mer på grupper av pasienter med høyere tilbakefallsrate, som tross alt er mer synlige i 

behandlingsinstitusjoner. Vårt inntrykk er at studiene har bidratt til å identifisere en mulig 

gruppe som gjør det relativt bra uten AP. Dette er også nylig observert i en studie av utvikling 

over seks til åtte år hos en gruppe fullt bedrede schizofrenipasienter med førstegangspsykose 

(Fu, Czajkowski og Torgalsbøen, 2018). Det var jevne bedringer i kognisjon, sosial- og 

arbeidsfungering for alle pasienter, men endringene ble signifikant større i 

prosesseringshastighet og arbeidsfungering når pasienter ikke stod på AP. De som ikke sto på 

medikamenter ved baseline var heller ikke friskere enn de som mottok medikamentell 

behandling. Forfatterne kommenterer at studien har et lite utvalg og funnene bør dermed 

replikeres med større utvalg hvis funnene skal generaliseres til førtegangsepisodepasienter 

med schizofreni. Vi anser at videre forskning på grupper som har god utvikling uten bruk av 

medikamenter kan stimulere til mer nyansert forståelse av om alle trenger medikamenter 

(eller like mye) ved en førstegangsepisode og at dette vil kunne vedrøre fremtidige 

retningslinjer. 
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Wils og kollegers (2017) 10-årige oppfølgingsstudie finner at 60 % av pasientene er i 

remisjon, halvparten av disse uten bruk av AP. Siden de med høyere GAF ved baseline var 

mer trolig å være en del av oppfølgingsstudien, kan det tenkes at flere personer med dårligere 

forløp ikke ble vurdert ved 10-års follow-up. Dog er lignende funn tidligere rapportert i andre 

studier som finner at ca. 50 % har et godt utfall 15, 20 og 25 år etter psykosedebut 

(Torgalsbøen, 2011; Torgalsbøen & Rund, 2010; Harrison et al., 2001). Aetiology and 

Ethnicity in Schizophrenia and Other Psychoses-10-studien (AESOP-10) (Morgan et al., 

2014) kan sies å underbygge resultatene fra OPUS-studien ytterligere da forskerne bak denne 

studien finner at 101 av 228 pasienter med ikke-affektiv førstegangspsykose var i remisjon 

ved 10-års oppfølging og videre omtrent at halvparten (43 %) av disse var antipsykotikafrie. 

Det har blitt hevdet at Vestre-Lappland-prosjektet klarte å redusere insidensen av 

schizofreni, basert på resultatene til Aaltonen og kolleger (2011). Det kan tenkes andre 

faktorer som spiller inn på dette resultatet. Pasientene ble diagnostisert retrospektivt basert på 

journalnotater. Dette er ikke god metode, ei heller å basere regionale insidenstall på dette. 

Utover dette kan økonomiske faktorer som redusert fattigdom ha bidratt til redusert insidens, 

redusert bruk av rusmidler som gir risiko for psykose, eller at de som gjennomførte prosjektet 

implisitt påvirket observasjonene ettersom man ønsket å redusere insidensen. 

           Hva gjelder need-adapted/open-dialogue-tilnærmingene som helhet, er det verdt å 

merke seg at Lakeman (2014) kommenterer at ingen av studiene i disse tilnærmingene 

tilfredsstiller kriteriene for inklusjon i en Cochrane-gjennomgang av tidlige intervensjoner 

ved psykose (Marshall & Rathbone, 2011). På tross av metodiske begrensninger er resultatene 

lovende i den grad ingen av behandlingene rapporterer dårligere utfall enn 

sykehusbehandlinger, og dette med mindre bruk av medisiner. Dette betyr imidlertid ikke at 

de kan få status som såkalt evidensbasert behandling, selv om resultatene tyder på at 

tilnærmingene kan være effektive. De mulige styrkene i disse tilnærmingene anser vi å være 

eksempelvis tilgjengeligheten av familieterapi, aktivering av pasientens nettverk og kort 

kriserespons. Dette er forhold som etterstrebes i flere lands retningslinjer for 

psykosebehandling, men som kanskje ikke alltid oppnås på grunn av ressursbegrensninger. 

Videre skiller muligens den dialogiske tankegangen disse tilnærmingene fra annen type 

behandling. Den dialogiske tilnærmingen kan beskrives som at både hjelper og pasient skaper 

en felles problemforståelse gjennom et felles språk— etter tanken om at språk former vår 

opplevelse av virkeligheten. Psykose forstås også i denne tilnærmingen som en slags strategi 
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for å overleve uforståelige og traumatiske opplevelser. Dermed blir det viktigere å forstå 

meningsinnholdet i det psykotiske, enn å beskrive og registrere det psykotiske som 

symptomer. Det "åpne" i open-dialogue-tilnærmingen går blant annet ut på at ingen 

behandlingsavgjørelser tas uten pasientens tilstedeværelse, med mål om å ikke objektivisere 

pasienten, samt styrke pasientens agens. Et terapeutisk samarbeid preget av klientsentrering 

tror vi kan være virksomt blant annet gjennom å styrke et internt kontrollfokus over tid. 

Internt kontrollfokus tenderte til å predikere utfall i utvalget til Harrow og kolleger (2012). 

Det at behandlingsgruppen i ODAP-kohorten fra 2003-2005 hadde færre residuelle psykotiske 

symptomer og færre sykehusdager enn den tidligste kohorten fra 1992-1993, men ikke skilte 

seg fra kohorten fra 1994-1997 kan indikere at den aller nyeste varianten av tilnærmingen 

ikke skilte seg vesentlig fra den forrige. 

Bare fem av Soteria-California og to av Soteria-Bern-sammenligningene var 

signifikante. På tross av dette går retningene av de resterende sammenligningene (ikke-

signifikante trender) i Soteria-California i favør av Soteria-behandlingen (Bola, 1999, som 

referert i Calton et al., 2007). Forfatterne hevder dette er et viktig, men subtilt funn fordi hvis 

behandlingen var ineffektiv – det vil si ingen forskjeller mellom intervensjon og kontroll – 

ville man forvente et likt antall sammenligninger å gå i favør av hver av behandlingene 

(Calton et al., 2007, s. 186). Videre skriver de at evidensen ikke tyder på at Soteria-

paradigmet er ineffektivt, men at det synes i det minste å være like effektivt som tradisjonell 

sykehusbehandling, men uten bruk av AP som hovedintervensjon. Samtidig registrerer vi at 

det er betydelige metodiske utfordringer hva gjelder utvalg, pseudorandomisering og uklar 

statistisk styrke i disse studiene. Vi minner også om at alle i Soteria-Bern fikk antipsykotisk 

behandling, selv om det var lave doser. 

Det har vært hevdet at å tilbakeholde medikamentell behandling ved psykose er farlig. 

Studien til Bola (2005) viste en liten, negativ effektstørrelse ikke signifikant forskjellig fra 

null. Forfatterne kommenterer at en ikke-signifikant negativ effektstørrelse – altså en ikke-

signifikant trend mot at det ikke er negative langtidseffekter av initiell tilbakeholdelse av 

medisinering – ikke kan sies å være evidens for at å tilbakeholde medisiner i en initiell fase av 

behandling gir negative langtidseffekter. Forskerne nevner videre flere begrensninger ved 

denne gjennomgangen: mangel på studier med god kvalitet, diagnostisk heterogenitet i de 

inkluderte studiene, seleksjons- og/eller frafallsskjevheter og ulike 

behandlingssammenligninger. I de fleste studiene var det heller ikke kontrollert for eventuell 
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behandling etter utskrivelse. Dette kan bety at en pasient utskrevet fra behandlingsopplegget 

for eksempel kunne ha blitt innlagt på sykehus med medikamentell behandling før 

oppfølgingstiden. Et lite antall studier med relativt lavt antall deltakere kan heller ikke regnes 

for å vise sterk evidens. Det forekommer seleksjonsskjevheter i minst fire av studiene og 

differensielt frafall forekommer i fire studier. Dette medfører usikkerhet knyttet både til 

validiteten og generaliserbarheten i de rapporterte effektestimatene. I studiene gjennomgått av 

Bola ble det også brukt førstegenerasjons AP. Vi er usikre på overføringsverdien av denne 

forskningen til andregenerasjons AP, men det er tross alt rapportert lignende effekter av 

første- og andregenerasjonsmedikamenter på symptombehandling, selv om 

bivirkningsprofilen er annerledes. 

Studien til McGorry og kolleger (2018) er slik vi kjenner til først beskrevet av Francey 

og kolleger (2010), mens O'Donoghue og kolleger (2018) redegjør nærmere for utvalget og 

behandlingsintervensjonene. Studien vil være del av evidensgrunnlaget som omhandler 

medikamentfri behandling av psykose. Forskerne rapporterer foreløpig preliminære funn, men 

vi skulle likevel sett at de kommenterte den høye frafallsraten, beskriver forskjellen i frafall 

mellom behandlingsbetingelsene, samt hvilke konsekvenser dette får for tolkning av 

resultatene. Vi har kontaktet forskerne bak studien, men i skrivende stund ikke fått svar. 

Diskusjonen av resultatene viser at det er flere funn som går igjen. Metodiske 

problemer i form av relativt lave utvalgsstørrelser, tidvis høye frafallsrater og konfundering 

av betingelser. I de randomiserte placebostudiene benyttes stringente inklusjonskriterier for 

blant annet å redusere risiko (Carpenter, Appelbaum & Levine, 2003) som gjør at studiene 

ofte har små og selekterte utvalg som ofte er diagnostisk heterogene, med påfølgende 

utfordringer knyttet til representativitet og generaliserbarhet. Samtidig er vi av den oppfatning 

at det trengs mer forskning nettopp på undergruppene i psykose/schizofreni, for å belyse den 

betydelige heterogenitet som er avdekket her (Tandon, Nasrallah & Keshavan, 2009). Det er 

dertil brukt ulike utfallsmål i studiene. Vi kan ikke laste forskerne for å bruke de 

utfallsmålene de gjør, ettersom deler av forskningen vi har sett på går langt tilbake i tid og 

foregår i ulike land. I tillegg ser noen studier på førstegangsepisoder, andre hovedsakelig på 

schizofreni, andre igjen inkluderer flere psykosediagnoser og førstegangsepisoder og/eller 

multiepisoder. Derfor blir det vanskelig å sammenligne funn og resultater. Det mest solide 

funnet som går igjen på tvers av studiene, er etter vår mening identifisering av en undergruppe 

ved psykose som klarer seg relativt godt uten medikamenter. 
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4.1.1 Nye retninger 

En sentral forsker innen psykosefeltet kommenterte for drøye 10 år siden at kliniske studier 

der man randomiserer pasienter med førstgangsepisode til en medikamentell 

placebobetingelse " … are not likely to happen in the foreseeable future" (McGlashan, 2006, 

s. 300). Nå er derimot dette forskningsfeltet i utvikling og som vi har sett har de første RCT-

studiene som nettopp randomiserer til en form for placebo-arm blitt gjennomført (Morrison et 

al., 2012; 2014; 2018; McGorry et al., 2018). Flere studier er også underveis, for eksempel 

Managing Adolescent first episode Psychosis: Feasibility Study (MAPS) som undersøker 

effekten av CBT pluss familieintervensjoner, sammenlignet med medikamentell behandling 

eller en kombinasjonsbehandling (Morrison, under utgivelse). Andre studier har benyttet en 

form for seponering/dosereduksjons-betingelse (Wunderink et al., 2007; 2013). 

Årsakene til at denne forskningen nå er i fremvekst er mange. Det har lenge vært 

ansett som uetisk eller uforsvarlig å tilbakeholde eller utsette oppstart av medikamentell 

behandling for pasienter med psykose. Etiske begrensninger knyttet til denne type forskning 

har således medført at det finnes lite litteratur på feltet. Det har derimot tilkommet studier som 

antyder at det ikke nødvendigvis er skadelig å forske på medikamentfri behandling og 

tilbakeholde AP fra pasienter med psykoselidelser (Bola, 2005). Det finnes også foreslåtte 

forskningskriterier for hvordan gjennomføre etiske og trygge placebo-studier, herunder blant 

annet å benytte utvalg som minimerer sannsynligheten for at alvorlige negative hendelser kan 

inntreffe (Carpenter et al., 2003). I tillegg har satsingen på tidlig intervensjon ved psykose 

medført at behandling kan igangsettes tidligere enn før, på tidspunkt hvor andre 

behandlingsformer enn medikamenter kan tenkes å være effektive (O'Donoghue et al., 2018). 

En annen årsak til den økte interessen kan være knyttet til etiologi og klassifisering, 

samt hvordan vi forstår og måler utfall. Det er blitt hevdet at vi vet svært lite om etiologiske 

forhold ved schizofreni og at " … unraveling the mysteries of schizophrenia, … requires 

observing it under natural conditions, ie, without antipsychotic medications" (McGlashan, 

2006, s. 300). Hva gjelder klassifisering så er underkategoriene i schizofreni fjernet i DSM-V 

fordi de hadde "limited diagnostic stability, low reliability, and poor validity" (APA, 2013, s. 

810). Mange forskere argumenterer også for en dimensjonal eller kontinuum-forståelse av 

schizofreni/psykose i form av "schizofrenispektrumlidelse" eller "psykosespektrumlidelse" 

(van Os, Linscott, Myin-Germeys, Delespaul & Krabbendam, 2009). En mer dimensjonal 
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tilnærming er også beskrevet i DSM-V under seksjon III "Emerging Measures and Models" 

(APA, 2013). 

Som nevnt innledningsvis er det en utfordring at ulike studier benytter ulike kriterier 

for tilbakefall, remisjon eller bedring. Anvendelse av prosentuell endring i PANSS- eller 

BPRS-skårer som primært utfallsmål er blitt kritisert fordi forskjeller i symptomtrykk ved 

baseline gjør det vanskelig å si noe om "real world interpretability" av endringer i skåre 

(Andreasen et al., 2005; van Os et al., 2006; Canadian Agency for Drugs and Technologies in 

Health, 2011; Leucht, 2014). For eksempel vil en pasient med lavere symptomtrykk ved 

baseline, fordre en mindre nedgang i PANSS-skåre for å være i remisjon eller oppnå klinisk 

betydningsfull endring. Remisjonskriteriene til Andreasen og kolleger (2005) benytter derfor 

absolutte terskelverdier fremfor prosentuell endring, noe som har gjort det enklere å 

sammenligne resultater på tvers av studier.  

Det foreligger derimot ingen etablert konsensus om hvordan begrepet recovery bør 

defineres eller måles (Lahera et al., 2018; Leucht, 2014). Noen forskere skiller mellom 

objektiv og subjektiv recovery (Torgalsbøen, 2005; Lysaker et al., 2006) andre skiller mellom 

klinisk og personlig recovery (Slade, 2009, som referert i Roe et al., 2011). Det er tidligere 

blitt bemerket at hvis recovery skal være ensbetydende med et totalt fravær av symptomer og 

en komplett tilbakekomst til såkalt status quo ante så kan det se ut til å være en myte (Roberts, 

2000), i det minste for noen pasienter. Recovery kan derimot også beskrives som "en holdning 

som fremmer håp og tro på muligheter for at den enkelte kan leve et meningsfullt og 

tilfredsstillende liv, selv med en alvorlig psykisk lidelse" (Helsedirektoratet, 2013, s. 29), eller 

som "a process of restoring a meaningful sense of belonging to one’s community and positive 

sense of identity apart from one’s condition while rebuilding a life despite or within the 

limitations imposed by that condition" (Davidson et al., 2007, s. 25). Innenfor en slik 

forståelsesramme bør recovery være et realistisk mål for de fleste pasienter. 

Recovery som utfall kan sies å inneha et bredere perspektiv enn klinisk- eller 

symptomatisk remisjon, fordi det ofte også innbefatter funksjonelle mål og pasientens egne 

subjektive vurderinger. Kunnskap om hva som kjennetegner bedringsprosesser (før et 

operasjonalisert, målbart utfall) har vi i hovedsak fra førstepersonsfortellinger skrevet og 

fortalt av personer med selvopplevd erfaring (Veseth, 2014), eksempelvis Arnhild Lauvengs I 

morgen var jeg alltid en løve (2005) eller fra kvalitative studier (Davidson, 2003 som referert 

i Veseth, 2014). Brukerundersøkelser viser at symptomlette ofte kommer et stykke ned på 
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listen (syvende plass) over hva pasienter med psykoselidelser selv vurderer som viktigst i sin 

bedringsprosess (Oxleas NHS Trust, 2006, referert i Helsedirektoratet, 2013, s. 139). Et 

argument blir dermed at når utfall-, behandlings- eller bedringsmålene er bredere, så bør 

intervensjonene som benyttes også være bredspektret. Alle pasienter verken trenger eller bør 

få samme behandling. Vi bør søke en mer individualisert behandling, fremfor en "one size fits 

all approach," fordi personer med psykose opplever ulike utfordringer langs ulike 

dimensjoner. Her anser vi at psykososiale behandlingsformer/intervensjoner har en naturlig 

plass som behandling – kanskje også uten samtidig medikamentell behandling – fordi vi må 

balansere risikoen assosiert med bruk av AP. Herunder subjektive opplevde bivirkninger og 

objektivt økt risiko for andre helseproblemer. Dette opp mot eventuell nytte av redusert 

symptomtrykk, eller risiko for tilbakefall (Alvarez-Jimenez, 2016). Selv om pasienten er i 

remisjon, er det andre plager som er vanlig ved psykotiske lidelser som kan redusere 

livskvalitet, for eksempel depresjon (Gardsjord et al., 2018). Her anser vi også andre plager 

som vesentlige: eksistensielle spørsmål, angst, sosiale vansker og redusert evne til å 

gjennomføre dagligdagse gjøremål. Dette er følgetilstander der vi anser psykologiske og 

psykososiale intervensjoner som spesielt viktige. Behovet for spesifikke intervensjoner som 

adresserer psykososial bedring er poengtert (Alvarez-Jimenez et al., 2012). 

En av grunnene til at det er så viktig å balansere risikoen ved bruk av AP er også deres 

begrensede effekt utover reduserte positive symptomer. Som nevnt tidligere finnes det knapt 

studier som ser på effekt av medikamentell behandling utover et to-tre års perspektiv (Leucht 

et al., 2012a). I den nyeste metaanalysen til Leucht og kolleger (2017) reduseres effekten av 

AP fra moderat til lav-moderat, etter å ha kontrollert for blant annet publikasjonsbias. Noen 

forskere uttrykker også en økende bekymring for potensiell risiko eller negative effekter 

relatert til medikamentell behandling (O'Donoghue et al., 2018). For eksempel hva gjelder 

forholdet mellom kumulativ AP-eksponering og kortikale endringer (Fusar-Poli et al., 2013).   

Hvorvidt AP kan sies å ha en positiv og beskyttende eller negativ, potensielt 

atrofierende effekt på en eventuell sykdomsutvikling er et viktig spørsmål. En større 

metaanalyse der forskerne sammenlignet medisinerte og ikke-medisinerte pasienter med 

schizofreni, finner en sammenheng mellom høyere antipsykotisk dosering og volumtap, 

spesielt for grå substans (Haijma et al., 2013). Spørsmålet om kausalitet, altså hvorvidt 

endringene kan attribueres til medikamenter eller hvorvidt høy dosering snarere er en markør 

for mer alvorlig underliggende sykdom eller om det eksisterer interaksjonelle effekter, kan 
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ikke studien besvare. Denne problemstillingen er en gjenganger i litteraturen, da flere studier 

finner at pasienter som seponerte tidlig eller ikke har brukt medikamenter overhodet, 

eventuelt bruker lave doser, har bedre utfall på mange parametere (Wunderink et al., 2013; 

McGorry et al., 2013; Harrow & Jobe, 2013). Skyldes funnene mindre alvorlig sykdom, 

eventuelt bedre respons på initiell behandling, eller iatrogene effekter? Noen tolker 

forskningsfunnene i retning av at det er medikamentene i seg selv som gjør mennesker syke 

og skaper de symptomene som brukes for å diagnostisere og opprettholde den medikamentelle 

behandlingen (Whittaker, 2010). I denne sammenheng kan det nevnes at dyreforsøk viser 

redusert hjernevolum hos aper (Dorph-Peterson et al., 2005) og rotter (Vernon, Natesan, 

Modo & Kapur, 2011) når de får tilsvarende kliniske doser med AP. Det fremstår likevel 

uklart hvordan vi skal tolke disse funnene da sykdomsmekanismene hos disse ikke 

nødvendigvis er like som hos mennesker (Goff et al., 2017).                                          

 Emsley og kolleger (2017) hevder at deres resultater belyse kausalretningen. Deres 

studie tillot nøyaktige beregninger av dose-respons-forhold ved AP, ettersom deltakerne fikk 

depotmedikasjon. De observerte morfologiske hjerneendringer i kortikalt volum i dose-

respons-forhold, selv ved lavest effektive antipsykotiske dose. De poengterer at dette er en 

sterk indikasjon på kausalitet— altså at AP fører til volumreduksjon.  

Et spørsmål vi sitter igjen med etter undersøkelse av medikamentelle 

behandlingseffekter er hvor mange pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av AP, eller så 

plagsomme bivirkninger at det overskygger effekt. Hva slags (evidensbasert) behandling kan 

vi tilby disse? Videre er det som for oss fremstår som et sviktende evidensgrunnlag hva 

gjelder anbefalinger om langtids- medikamentell vedlikeholdsbehandling. Generelle 

anbefalinger i behandlingsveiledere (Helsedirektoratet, 2013) om fem eller flere år med 

kontinuerlig vedlikeholdsbehandling fremstår dermed som lite solid fundert i forskning.

 Basert på det over fremstår det for oss som særdeles viktig å videreutvikle 

kunnskapsgrunnlaget for alternative behandlingstilnærminger. I en søken etter markører 

(biologiske, premorbide, prognostiske, etc.) for hvem som kan nyttiggjøre seg av hvilken type 

behandling, anser vi forskning på medikamentfri behandling av psykose som et vesentlig 

bidrag. 

I en gjennomgang av evidensbasert psykoterapi for schizofreni (Dickerson & Lehman, 

2011) der empirien består av kontrollerte studier av adjunktbehandlinger hevdes det at 

hovedsakelig kognitiv adferdsterapi tilfredsstiller kravene som gjør at behandlingen kan kalles 
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evidensbasert. I Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av 

personer med psykoselidelser (Helsedirektoratet, 2013) vurderes kognitiv atferdsterapi, kunst- 

og musikkterapi, sosial ferdighetstrening, “arbeidsrettede tiltak i samsvar med IPS-modellen” 

og familiesamarbeid som de psykososiale intervensjonene med sterkest evidens. 

Metakognitiv- Narrativ- og Mindfulness-terapi nevnes av Dickerson og Lehman (2011) som 

nye, lovende retninger. I en diskusjon om hvordan vi skal integrere den beste tilgjengelige 

forskningen i møte med pasientens karakteristika og kontekst, synes vi det er interessant at 

narrativ terapi nevnes. Narrative perspektiver har kritisert framveksten av evidensbaserte 

paradigmer. Dette blant annet fordi de undervurderer den personlige forklaringens 

(anekdotens) rolle som evidens, samt at i et biomedisinsk perspektiv kan “underlige” 

personlige beskrivelser og forklaringer oppfattes som kun et symptomatisk uttrykk for en 

underliggende sykdom (eks. Roberts, 2000). Narrative elementer som dialogisk tilnærming til 

symptomer finnes også i need-adapted-tilnærmingen. Roe og Lachman (2005) har pekt på at 

subjektive aspekter ved psykotiske opplevelser lenge har blitt neglisjert og vært et 

understudert felt i forskningen. 

Vi har altså betydelig evidens for at ulike psykososiale intervensjoner som 

adjunktbehandlinger ved psykose har effekt. Som vi har redegjort for i denne oppgaven er det 

også noe evidens for at behandling uten samtidig medikamentelle intervensjoner kan ha 

effekt. I hvilken grad evidensgrunnlaget for psykososiale intervensjoner som 

adjunktbehandling har relevans for antipsykotikafri behandling fremstår for oss uklart, da det 

hevdes at AP gjør det enklere for pasienter å nyttiggjøre seg andre behandlingsformer 

(Helsedirektoratet, 2013). At eventuelle additive effekter av psykososiale intervensjoner 

skulle forklares fullstendig av AP som variabel, synes lite sannsynlig.  

Etter å ha gjennomgått resultatene fra vårt litteratursøk, er det to spørsmål som trer 

frem: Kan vi tilby evidensbasert behandling til personer med psykoselidelser som avslår 

antipsykotisk behandling? Og kan vi gjennomføre evidensbasert praksis i møte med disse? På 

det første spørsmålet må vi svare nei, fordi på tross av at det finnes noe evidens for 

medikamentfri behandling, er det foreløpig få studier, og studiene som finnes har en rekke 

metodiske problemer, noe som gjør at evidensgrunnlaget må sies å være svakt. Formelle 

metodiske krav til hva som er evidensbasert behandling er i så måte ikke oppfylt. Hva gjelder 

det andre spørsmålet vil vi svare ja— ettersom evidensbasert praksis skal integrere den beste 

tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise, i kontekst av blant annet pasientens egenskaper 

og preferanser. Dette kan gjøres gjennom å gi pasienter saklig informasjon om AP og den 
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forskningen som faktisk foreligger; om at noen klarer seg godt uten AP; om at å seponere 

over tid kan være en viktig målsetning; om at bedring er en individuell prosess som kan være 

langvarig; om at pasientens individuelle målsetninger og framgang er viktig; om at 

vedkommende skal få god hjelp uavhengig av sitt valg; og ved å tilby håp (selv om vi ikke 

nødvendigvis skulle være enige i pasientens valg.) 

4.1.2 Metodiske styrker og begrensninger 

Vi anser det som en begrensning ved utredningen at vi ikke oppdaget alle de relevante 

artiklene gjennom søkestrengene våre. Søket i PsycInfo var systematisert, men ikke de 

supplerende søkene i andre databaser. Vi kan ikke utelukke at andre søkeord, både i 

systematiske og supplerende søk kunne gitt flere relevante treff. Dette førte til at vi måtte 

gjennomgå referanselister og forhøre oss med fagpersoner, hvilket kan gjøre det vanskelig å 

reprodusere søkene. Dette medførte riktignok også at vi søkte bredt og oppdaget både 

virksomhets- og effektivitetsstudier, samt litteraturgjennomganger. I en ideell, systematisk 

gjennomgang for å dokumentere hvorvidt medikamentfrie behandlingstilnærminger ved 

psykose er virksomme, kan man argumentere for utelukkende å inkludere randomiserte-

kontrollerte studier. Vi har derimot forholdt oss til evidensbasert praksis i psykologi, og da er 

det ikke hensiktsmessig å forholde seg til kun én forskningsmetodikk.                                        

 Det er vanskelig å komme med implikasjoner fordi litteraturen som vi har redegjort for 

i denne oppgaven er av varierende kvalitet. Det er også gjort få studier på dette området, noe 

som førte til at vi ikke gjorde beregninger basert på datamaterialet i studiene, slik som ofte 

gjøres i systematiske gjennomganger. 

4.1.3 Kliniske implikasjoner 

Denne utredningen indikerer at det er forsvarlig å forske på medikamentfri behandling gitt 

oppfyllelse av visse kriterier/betingelser. Medikamentfri forskning/behandling fordrer tett 

oppfølging og kontinuerlig vurdering av risiko og kost/nytte. Fremtidige studier bør derfor 

finansieres adekvat og sørge for oppfølgingstid over flere år og kontrollere for mulige 

feilkilder. Resultatene hva gjelder virksomme kliniske effekter ved medikamentfri behandling 

synes foreløpig å være uklare. Dette medfører at vi på nåværende tidspunkt ikke kan hevde å 

ha konkrete evidensbaserte behandlinger for psykotiske symptomer, uten samtidig bruk av 

AP. Hvis en skal hevde dette, må våre funn replikeres i studier med høyere metodisk kvalitet. 
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Resultatene viser likevel at en andel pasienter ikke trenger medikamentell behandling og 

klarer seg uten i mange år, noe som indikerer at medikamentfri behandling ikke bare er 

forsvarlig for en gruppe pasienter, men at behandling med AP hos disse kan være skadelig 

grunnet bivirkninger. Det er uklart om vi kan identifisere disse på forhånd, ettersom psykose 

og schizofreni er svært heterogene fenomener, selv om vi har enkelte prognostiske 

kjennetegn. Vi bør også forsøke å enes om konsensusbaserte definisjoner av recovery-

begrepet i forskning og enes om hvilke instrumenter som benyttes for måling/sammenligning 

på tvers av studier. Her må man også ta høyde for at klinikere og pasienter kan ha ulike 

definisjoner på bedring.  

Evidensbasert praksis for pasienter som ikke ønsker medikamentfri behandling er 

mulig. Pasientens kontekst, preferanser og valgfrihet skal ivaretas. Dette fordrer som nevnt en 

saklig framstilling av hva forskningen viser og ivaretakelse av individuelle målsetninger og 

fremgang. 

Avslutningsvis vil vi formidle et håp om at det medikamentfrie tilbudet som nylig er 

etablert i Norge ikke bare er en egnet mulighet for å evaluere effekter av medikamentfri 

behandling, men også at det kan utvide kunnskapsgrunnlaget og forståelsen av den subjektive 

opplevelsen av psykose og bedringsprosesser. 
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