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Abstract 

People with severe mental illness have a reduced life expectancy of up to 15-20 years 

compared to the general population. There are many factors contributing to this excess 

mortality, with the three most common causes being cardiovascular disease, cancer and 

suicide. The purpose of our study was to provide an overview of the current evidence and 

review potential causes of this excess mortality. We conducted a non-systematic search in 

PubMed of studies of schizophrenia and bipolar disorder and causes of excess death based on 

premade inclusion criteria. This provided 92 publications, and the review confirmed an excess 

mortality of 20-25 years in schizophrenia and 10 years in bipolar disorder. Further, the review 

confirmed that side effects from antipsychotic drugs, smoking and cardiovascular disease are 

major causes of premature death in severe mental illness, in addition to cancer. Finally based 

on the results, we suggest that interventions like seeing their doctor more regularly, having a 

good relationship between the doctor and the patient and motivating the patient to change 

unhealthy lifestyle habits such as smoking and poor diet can be applied to reduce this excess 

mortality among these patients.  
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Forord 

«The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don´t.» 

Psykiatri ble en egen medisinsk spesialitet så sent som på 1800-tallet. Vi interesserer oss for 

psykiatri og har derfor valgt å skrive prosjektoppgaven vår innenfor dette fagområdet med 

fokus på spesielt to psykiatriske lidelser, nemlig schizofreni og bipolar lidelse. 

Disse skapte størst engasjement hos oss da de er blant de vanligste alvorlige psykiske 

lidelsene. Pasienter med schizofreni og bipolar lidelse har betydelig redusert levealder i 

forhold til den øvrige befolkningen og i samarbeid med veilederen vår kom vi frem til at 

årsaker til den reduserte levealderen er et viktig og relevant tema. 

En detaljert gjennomgang av alle aspekter av dette temaet er utenfor det som kreves i en 

studentoppgave. Derfor begrenset vi oppgaven til en gjennomgang av en rekke faktorer som 

ligger til grunn for den reduserte levealderen. 
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1.0 Problemstilling 

Formålet med denne oppgaven er å få en oversikt over ulike faktorer som bidrar til den 

reduserte levealderen blant pasienter med alvorlig psykisk lidelse, primært schizofreni og 

bipolar lidelse.  

Formålet var å gjøre en detaljert gjennomgang av de viktigste risikofaktorene for sykdom, slik 

som livsstil (tobakk) og medikamenter (antipsykotika), og beskrive de viktigste kroppslige 

sykdommene (kardiovaskulære sykdommer (CVD) og kreft) som er årsaken til den økte 

dødeligheten. 
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                                                      2.0 Metode 

Vi har gjennomført usystematiske søk i PubMed og brukt følgende ord i ulike kombinasjoner: 

«bipolar disorder, schizophrenia», i kombinasjon med «mortality, excess mortality», og 

kroppslige sykdommer «cardiovascular disease (CVD), hypertension, myocardial infarction, 

cancer, breast cancer, lung cancer, diabetes, ketoacidosis, metabolic syndrome», samt 

farmakologisk behandling «antipsychotic agent, antipsychotics, treatment, side effects, self-

medication» og livsstil «smoking, cigarette smoking». Hvert søk har startet med bipolar 

disorder OR schizophrenia eller bare schizophrenia eller bare bipolar disorder. Så la vi til 

noen av de ulike ordene ovenfor med AND mellom. 

Her er noen av søkene vi gjorde; (bipolar disorder OR schizophrenia) AND smoking AND 

excess mortality, (bipolar disorder OR schizophrenia) AND antipsychotic agent AND excess 

mortality og bipolar disorder AND myocardial infarction. Inklusjonskriteriene vi har valgt å ta 

med er engelsk og norsk språk, mennesker som art og artikler publisert i løpet av de siste 20 

årene (mellom 1999-2019), men også noen fra de siste 30 årene. Artikkeltype har vi ikke 

spesifisert. Vi har valgt å ekskludere studier som omhandler barn.  

I PubMed gjorde vi til sammen rundt 30 søk. Vi selekterte først artiklene basert på 

overskriftene for raskt å kunne ekskludere de irrelevante. Videre leste vi abstract til de 

artiklene vi anså som mest aktuelle etter første selektering. Videre brukte vi abstract for å 

selektere hvilke artikler som vi ville bruke. I hovedsak gjorde vi en vurdering av overskriftene 

og eventuelt abstract’ene til de første 20-30 artiklene som dukket opp for hvert søk. Under 

"similar articles" til de valgte artiklene, fant vi også andre artikler som var tett knyttet opp til 

temaene vi har valgt å skrive om. Vi fant også en del aktuelle studier referert til i de 

systematiske oversiktene og metaanalysene vi brukte. Til slutt satt vi igjen med 92 artikler fra 

PubMed. 

I tillegg gjorde vi noen usystematiske søk i tidsskriftet hvor vi fant 5 relevante artikler. Bøker 

og kilder som Store medisinske leksikon, kreftlex.no, kreftforeningen.no, forskning.no og 

Norsk Helseinformatikk (NHI) ble også brukt for å finne generell faktainformasjon om de 

ulike temaene.  
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3.0 Redusert levealder hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse 

De siste 20 årene har det skjedd en betydelig økning i levealder i befolkningen generelt. Blant 

personer med alvorlig psykisk lidelse har det derimot ikke skjedd tilsvarende endringer (1). 

Studier viser at mortaliteten blant de med schizofreni enten ikke har endret seg eller har økt i 

løpet av tiden studiene ble gjort (over 25 og 5 år) (2, 3). Personer med alvorlig psykisk lidelse 

dør omtrent 15-20 år tidligere enn den øvrige befolkningen (1, 4). World Health Organization 

har identifisert røyking, overvekt, redusert nivå av fysisk aktivitet, hyperglykemi, 

hyperlipidemi og høyt blodtrykk som globale risikofaktorer for mortalitet (3). Flere av disse 

risikofaktorene finner man blant de med alvorlig psykisk lidelse. Når det gjelder bipolar 

lidelse er levealderen redusert med omtrent 10 år (5). Den reduserte levealderen tilskrives 

faktorer som CVD, diabetes type 2, kronisk obstruktiv lungesykdom, influensa, pneumoni, 

utilsiktede skader og suicid (5).  

Når det gjelder pasienter med schizofreni er levealderen redusert med så mye som 20-25 år 

(6-8). Risikoen for mortalitet blant schizofrenipasienter er 2-3 ganger høyere enn den er i den 

øvrige befolkningen (2), og det er gjort en rekke studier for å undersøke hvorfor pasienter 

med schizofreni dør så mye tidligere. Ca. 60% av dødeligheten blant schizofrenipasienter 

skyldes naturlige dødsårsaker (1, 6), der én tredjedel dør av CVD, mens kreft er den nest 

hyppigste årsaken til død blant disse pasientene (3). Suicid er også blant topp tre årsaker til 

mortalitet (3) og utgjør sammen med andre unaturlige dødsårsaker ca. 40% av dødelighetene 

blant pasienter med schizofreni (1, 6). Suicidinsidensen er høyest blant unge pasienter tidlig i 

sykdomsfasen noe som fører til at selv et fåtall av suicid i ung alder bidrar til å senke 

levealder betydelig blant schizofrenipasienter (2). I en studie som foregikk i Danmark fant 

man at suicid var den hyppigste årsaken til død blant de med schizofreni (9). Også røyking 

blant schizofrenipasienter viser en økning i mortalitet (2, 10). Bruk av antipsykotika og dens 

mange bivirkninger er også av betydning. Faktorer som alder, kjønn og geografiske forskjeller 

har også innvirkning på dødeligheten (3).  

Oppsummert ser vi at det er et spekter av årsaker som ligger bak den lavere levealderen hos 

pasienter med schizofreni og bipolar lidelse (se figur 1). Vi skal nå gå nærmere inn på noen av 

disse årsakene som CVD og kreft og risikofaktorer for disse sykdommene som bivirkninger 

av antipsykotika og røyking. Til slutt vil vi diskutere hvordan disse faktorene bidrar til å 

redusere levealderen. 
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Figur 1. Forhold mellom risikofaktorer, sykdom og mortalitet blant personer med alvorlig psykisk lidelse 
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4.0 Antipsykotika – effekt og indikasjon 

I dagens behandling av alvorlige psykiske lidelser står medikamenter sentralt. Ved behandling 

av schizofreni er antipsykotika førstevalg (11). Ved behandling av bipolar lidelse anbefales 

det et antipsykotikum i kombinasjon med et stemningsstabiliserende medikament som litium 

eller antiepileptika (12). Antidepressiva kan ved depressive episoder legges til, dog med 

forsiktighet da dette kan øke risiko for utvikling av mani. I tillegg til farmakologisk 

intervensjon er det viktig med psykoterapi, familiesamarbeid og tett oppfølgning blant disse 

pasientene. I dette avsnittet omtaler vi antipsykotika, da dette har størst betydning for 

mortalitet. 

Førstegenerasjons antipsykotika, også kalt typiske eller klassiske antipsykotika, kom på 

markedet på 1950-tallet og bidro til en betydelig bedring i prognose blant pasienter med 

alvorlig psykisk lidelse, selv om ugunstige bivirkninger var og fortsatt er et problem. 

Andregenerasjons antipsykotika, også kalt atypiske eller moderne antipsykotika, kom først på 

1990-tallet og har i stor grad erstattet bruken av klassiske antipsykotika (11, 13). Årsaken til 

dette er at de klassiske har flere ugunstige bivirkninger og dårligere effekt på negative 

symptomer (affektavflatning og passivitet) enn det moderne har (14).  

Andregenerasjons antipsykotika er førstevalg ved psykosebehandling og har god effekt både 

på negative og positive symptomer (vrangforestillinger og hallusinasjoner) (13), i tillegg til å 

forbedre kognitiv funksjon (11). Bortsett fra ett medikament, klozapin, regnes alle 

andregenerasjons antipsykotika for å være likeverdige førstevalg ved behandling av 

schizofreni (11). Eksempler på hyppig brukte andregenerasjons antipsykotika er kvetiapin, 

olanzapin, risperidon og aripiprazol. Klozapin er vist å ha god effekt på psykosesymptomer, 

spesielt negative (15), også når andre antipsykotika ikke har hatt tilstrekkelig effekt (11). 

Dessverre gir bruk av klozapin økt risiko for å utvikle agranulocytose (mangel på 

granulocytter) og er derfor kun anbefalt etter mislykkede behandlingsforsøk med minst to 

antipsykotika av førstevalg, ved såkalt behandlingsresistent schizofreni (16). 

Både første- og andregenerasjons antipsykotika virker antagonistisk på dopaminreseptorer, 

primært D2 -reseptorer i hjernen (14). Moderne antipsykotika har noe lavere affinitet til 

dopaminreseptorer enn de klassiske har (11, 14) og den reduserte dopaminerge aktiviteten i 

hjernen som oppstår ved bruk av disse medikamentene er derfor sterkest ved bruk av klassiske 

antipsykotika (11). Moderne antipsykotika viser seg derimot å være mindre selektive enn 

klassiske og vil i tillegg til dopaminreseptorer blokkere andre reseptorer som serotonin 
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5HT2A, 5HT2C, histamin H1, en rekke muskarinerge (17, 18) og adrenerge reseptorer (19, 20). 

Forskjellen i reseptorantagonisme mellom disse to medikamentgruppene bidrar til at de har 

ulik bivirkningsprofil (14).  

Det er flere studier som viser at behandling med antipsykotika senker mortaliteten blant 

psykisk syke (21-23). Antipsykotisk behandling har betydelig effekt på både 

psykosesymptomer og alvorlighetsgrad av psykose, og reduserer dermed tilbakefall og 

reinnleggelser. Disse faktorene bidrar til å bedre livskvaliteten og redusere stress som 

pasientene ubehandlet ville blitt utsatt for. Det er også vist at antipsykotika reduserer 

forekomst av suicid, aggresjon og ulykker (24, 25).  

 

4.1 Oversikt over bivirkninger av antipsykotika 

På tross av at psykofarmaka har god effekt i behandling av alvorlige psykiske lidelser, viser 

forskning at behandling med antipsykotika også har en del bivirkninger av betydning for den 

reduserte levealderen hos disse pasientene. I dette avsnittet ønsker vi å gå nærmere på både 

positive og negative aspekter ved bruk av antipsykotika. Vi kommer hovedsakelig til å 

fokusere på andregenerasjons antipsykotika.  

Et eksempel på en bivirkning ved bruk av klassiske antipsykotika er hyperprolaktinemi 

(forhøyet plasmakonsentrasjon av prolaktin), da prolaktinfrigjøring ellers hemmes av 

dopamin. Hyperprolaktinemi fører til galaktorré; spontan melkesekresjon som er uavhengig 

svangerskap og amming (26). En annen bivirkningsgruppe, og mer alvorlig sådan, som 

forekommer ved bruk av klassiske antipsykotika, er ekstrapyramidale bivirkninger. 

Ekstrapyramidale bivirkninger er motoriske forstyrrelser som skyldes blokkering av 

dopaminreseptorene i basalgangliene (27). Eksempler på slike motoriske forstyrrelsene er 

akutt dystoni (ufrivillige muskelsammentrekninger), akatisi (sterk bevegelsestrang) og tardive 

dyskinesier (ufrivillige bevegelser som kommer etter langtidsbruk av medisiner) (14).  

Andregenerasjons antipsykotika har som nevnt svakere affinitet til dopaminreseptorer og gir 

dermed i mindre grad galaktorré og ekstrapyramidale bivirkninger (11, 14). Derimot har 

moderne antipsykotika en del kardiovaskulære og metabolske bivirkninger, slik som 

hjerterytmeforstyrrelser, myokarditt, kardiomyopati, vektøkning, hyperlipidemi, 

hyperglykemi og diabetes type 2. Disse bivirkningene er av betydning for den reduserte 

levealderen blant de med alvorlig psykisk lidelse (13). Se tabell 1 for oversikt over ulike 
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antipsykotika og noen av deres bivirkninger. Som vi kommer tilbake til, er flere av disse 

bivirkningene forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom som igjen bidrar til økt 

mortalitet. 

 

Tabell 1. Oversikt over antipsykotika, både første- og andregenerasjon og deres kardiovaskulære og metabolske 

bivirkninger. Dataene bygger på teksten videre. +/- = ingen til minimal, + = mild, ++ = moderat, +++ = høy.    

PO = peroralt inntak, IV = intravenøst inntak. 

 

 

 

Bivirkninger → 

↓ Antipsykotika  

QTc-

forlengelse 

Sinus- 

takykardi 

Ortostatisk 

hypotensjon 

Myo- 

karditt 

Kardio- 

myopati 

Overvekt Diabetes 

Type 2 

Førstegenerasjons 

antipsykotika 

       

Tioridazin +++       

Haloperidol PO +   +/-  +  

Haloperidol IV ++ - +++       

Klorpromazin  ++  +/-  ++  

Flufenazin    +/-    

Droperidol ++       

Mesoridazin ++       

Pimozid ++       

Andregenerasjons 

antipsykotika 

       

Sertindol ++ - +++     ++  

Ziprasidon +++  + - ++   +/- ++ 

Kvetiapin ++ ++ +++ +/- +/- ++ ++ 

Risperidon ++ ++ + +/-  ++ ++ 

Klozapin + - ++ +++ ++ - +++ +++ +++ +++ +++ 

Olanzapin +  +   +++ +++ 

Aripirazol +/-  +   + ++ 

Iloperidon +  ++     

Lurasidon +/-     +  

Amisulprid     +/- +  

Paliperidon + - ++     ++  

Asenapin + - ++     +  
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4.1.1 Kardiovaskulære bivirkninger av antipsykotika 

Her vil vi ta for oss bivirkninger som øker risiko for CVD, og dermed økt mortalitet. 

 

4.1.1.1 QTc-forlengelse, torsades de pointes og plutselig hjertedød 

Flere studier viser at ulike antipsykotika, både første- og andregenerasjon, kan føre til QTc-

forlengelse (20, 28, 29). QT-intervallet er et tidsintervall som måles ved hjelp av et EKG 

(elektrokardiogram). Intervallet begynner fra starten av Q-bølgen (starten på hjertets 

sammentrekning) til slutten av T-bølgen (hjertets relakseringsfase, også kalt repolarisering). 

Hjertefrekvensen påvirker QT-intervallet og i EKG er derfor QT-intervallet korrigert for 

hjertefrekvens. Dette vises i EKG som QT corrected (QTc) (20). En mulig mekanisme bak 

QTc-forlengelse ved bruk av antipsykotika er at antipsykotika trolig blokkerer en subenhet av 

en kaliumkanal som er viktig for repolarisering, slik at repolariseringsfasen forlenges (20).  

Forlenget QTc-tid øker risikoen for å utvikle en alvorlig ventrikkelarytmi kalt torsades de 

pointes (TdP) som kan gå over i ventrikkelflimmer og forårsake plutselig hjertedød (20, 28, 

29). Total forlenget QTc-tid (> 500 millisekunder (ms)) eller en signifikant QTc-økning (> 60 

ms) etter behandlingsstart gir grunn til seponering eller dosejustering av antipsykotikumet 

(29). Risiko for forlenget QTc-tid og hjertedød er doseavhengig på den måten at høye doser 

antipsykotika eller kombinasjon av flere ulike øker risiko for QTc-forlengelse (20, 28, 29). 

Forekomsten av betydelig QTc-forlengelse og utvikling av TdP blant de som behandles med 

antipsykotika er relativt lav (20, 29). Tross lav forekomst, er risikoen for plutselig hjertedød 

likevel doblet ved bruk av antipsykotika sammenliknet med fravær av antipsykotikabruk og 

kan forekomme selv hos personer uten kardiovaskulære risikofaktorer. Trolig er denne 

doblede risikoen et resultat av mange forskjellige faktorer og ikke bare bruk av antipsykotika i 

seg selv (20). 

Oppdagelsen av at andregenerasjons antipsykotika kan føre til forlenget QTc-tid kom først i 

forbindelse med markedsføring av sertindol (29). Rapporter fra kliniske studier i forbindelse 

med markedsføring viste at medikamentet ga en gjennomsnittlig QTc-forlengelse på 22 ms, 

førte til 23 tilfeller av besvimelser og 12 tilfeller av plutselige dødsfall. Sertindol ble derfor 

aldri godkjent for markedsføring i USA på grunn av den økte risikoen for hjertearytmier og 

plutselig død (20, 29). I Europa ble sertindol godkjent i 1996, men ble senere trukket tilbake 

fra markedet i 1998 for deretter å bli reintrodusert i 2005 (20). 
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Food and Drug Administration (FDA) er et amerikansk reguleringsorgan som utfører 

gjennomgang og overvåkning av blant annet medikamenter (30). Når nye antipsykotika 

kommer på markedet gjør FDA en vurdering av disse. Flere første- og andregenerasjons 

antipsykotika er advart mot å brukes på grunn av deres økte risiko for QTc-forlengelse. 

Klassiske antipsykotika som tioridazin, haloperidol, droperidol, mesoridazin og pimozid har 

mottatt en slik advarsel (20). Se tilsvarende advarsel for andregenerasjons antipsykotika i 

tabell 2 (29). 

 

Tabell 2. FDA-advarsler (2014) for andregenerasjons antipsykotika vedrørende   

risiko for QTc-forlengelse. Venstre: FDA-advarsel, høyre: ikke FDA-advarsel (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tioridazin er det klassiske antipsykotikumet som gir størst økning i QTc-tid (se tabell 3) og 

har størst risiko for utvikling av TdP og plutselig hjertedød. Et annet klassisk antipsykotikum, 

haloperidol, vil ved peroralt inntak gi minimal forlengelse av QTc-tiden, men vil ved 

intravenøs administrering over en gitt dose derimot kunne gi en høy risiko for QTc-

forlengelse og utvikling av TdP (29). Blant moderne antipsykotika godkjent av FDA kan 

ziprasidon føre til den største forlengelsen av QTc-tiden (29). Likevel forekommer tilfeller av 

TdP sjeldent hos pasienter som har gått på ziprasidon (20). Kvetiapin og risperidon viser seg å 

gi en moderat QTc-forlengelse der kvetiapin har noe høyere risiko for kardiovaskulære 

bivirkninger enn risperidon. Olanzapin gir også noe QTc-forlengelse, men er forbundet med 

lav risiko for utvikling av kardiovaskulære hendelser (29). Iloperidon og haloperidol har 

liknende QTc-forandringer, men i motsetning til haloperidol er iloperidon ikke assosiert med 

TdP (20, 29). Aripiprazol har vist å føre til forkortelse av QTc-intervallet, men man bør 
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likevel være obs på EKG-forandringer ved overdose (29). Lurasidon gir noe QTc-forlengelse, 

men av så liten betydning at det anses som det tryggeste antipsykotikumet å bruke med tanke 

på endringer i EKG (29).  

 

Tabell 3. Gjennomsnittlige økning i QTc-tid (ms) og antall pasienter (%) med  

QTc-forlengelse > 60 ms ved peroral administrasjon av utvalgte antipsykotika (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagfolk er uenige om hvorvidt EKG skal benyttes ved oppstart og under oppfølgning av 

behandling med antipsykotika. Ifølge to artikler (20, 29) anbefales det ikke å ta EKG på 

pasienter som ikke har kjente kardiovaskulære risikofaktorer, hverken før oppstart eller 

underveis. EKG anbefales derimot utført dersom pasienten har kjent økt risiko for CVD, ved 

oppstart av et antipsykotikum med spesielt høy risiko for utvikling av TdP og plutselig 

hjertedød eller ved tilfeller av overdose med antipsykotika. 

 

4.1.1.2 Sinustakykardi, ortostatisk hypotensjon, høyt blodtrykk og hjerteinfarkt 

Andre kjente, dog mindre alvorlige kardiovaskulære bivirkninger av antipsykotika er 

sinustakykardi og ortostatisk hypotensjon (20, 28). Sinustakykardi defineres som 

hjertefrekvens ≥ 100 slag/min. Det er vist at de fleste antipsykotika øker hjertefrekvensen med 

10-15 slag/min. Økning av hjerterytmen er doseavhengig og sinustakykardi er oftest 

forekommende ved behandlingsstart og under opptitrering av medisinen. Antipsykotika 
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påvirker hjerterytmen hovedsakelig gjennom blokkering av muskarinerge M2-reseptorer og 

adrenerge α1- og α2-reseptorer (19, 20). Sinustakykardi forekommer oftest ved bruk av 

antipsykotika med høy affinitet til M2-reseptor.  

Risiko for sinustakykardi er høyest ved bruk av klozapin (20, 28) etterfulgt av kvetiapin, 

risperidon og klassiske antipsykotika som klorpromazin (20). Sinustakykardi som følge av 

antipsykotikabehandling er forbigående og krever som regel ingen tiltak, med unntak av ved 

bruk av klozapin som kan gi sinustakykardi over lengre tid. I disse tilfellene kan man vurdere 

å trappe ned på dosen av klozapin eller legge til en β1-blokker. Sinustakykardi i seg selv er 

gjerne asymptomatisk og sjeldent risikofaktor for CVD. Likevel bør en være obs da 

sinustakykardi kan være et symptom på underliggende alvorlig sykdom som myokarditt, 

kardiomyopati eller malignt nevroleptikasyndrom (20). 

Definisjonen på ortostatisk hypotensjon er fall i systolisk blodtrykk ≥ 20 mmHg eller fall i 

diastolisk blodtrykk ≥ 10 mmHg innen 3 minutter etter å ha reist seg til stående stilling. Et 

slikt blodtrykksfall gir kortvarig redusert blodtilførsel til hjernen og kan føre til svimmelhet 

og i noen tilfeller besvimelse (19, 20). Dette er en hyppig bivirkning av de fleste antipsykotika 

og er doseavhengig. Mekanismen skyldes blokkering av α1-reseptorer som fører til 

blodtrykksfall (19, 20, 28). Blant moderne antipsykotika er den blodtrykkssenkende effekten 

størst ved bruk av kvetiapin, klozapin og iloperidon. Moderne antipsykotika med mindre 

blodtrykkssenkende effekt er ziprasidon, risperidon, olanzapin og aripiprazol. Det er også 

rapportert økt risiko for hoftebrudd hos pasienter som går på antipsykotika, sannsynligvis på 

grunn av fall som følge av besvimelse ved ortostatisk hypotensjon (20). Ved bruk av 

antipsykotika bør man derfor unngå samtidig bruk av medisiner som senker blodtrykket, 

spesielt de som blokkerer α1-reseptoren. I likhet med sinustakykardi, er også ortostatisk 

hypotensjon ofte forbigående, og langsom opptitrering kan redusere symptomene. Dersom 

ortostatisk hypotensjon skulle vedvare er anbefalingen å redusere antipsykotikadosen. 

Ortostatisk hypotensjon har også blitt assosiert med forbigående blodpropp i hjernen (TIA), 

hjerneslag og hjerteinfarkt (20).  

Det er også gjort studier på om antipsykotika kan øke risiko for høyt blodtrykk og 

hjerteinfarkt, men dette er foreløpig mer usikkert (20). Høyt blodtrykk defineres som 

blodtrykk ≥ 140/90 mmHg. Det er omdiskutert om høyt blodtrykk faktisk er en bivirkning av 

antipsykotika. Mye tyder på at høyt blodtrykk hos de som bruker antipsykotika heller er 

forårsaket eller påvirket av andre faktorer som røyking, CVD og høyt blodtrykk i familien. 

Likevel er det sett noe økt risiko for høyt blodtrykk koblet til bruk av klozapin, olanzapin og 
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ziprasidon (20). I en studie hvor man undersøkte 26 gravide kvinner som tok i bruk 

aripiprazol fant man økt forekomst av høyt blodtrykk under svangerskap. Hvorfor det var slik 

kom ikke klart frem i studien (31). Det er også usikkert om antipsykotika direkte bidrar til 

utvikling av hjerteinfarkt. Det viser seg derimot at bruk av amisulprid, klozapin eller 

risperidon har vært assosiert med økt risiko (20). 

 

4.1.1.3 Myokarditt og kardiomyopati 

Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen som kan forekomme som ledd i autoimmune 

sykdommer eller være forårsaket av infeksjoner eller toksisk påvirkning (32). Antipsykotika 

kan også føre til myokarditt. Man antar at mekanismen bak dette skyldes at antipsykotika kan 

føre til hypersensitivisering med rikelig av eosinofile granulocytter som skiller ut toksiner (19, 

20) som igjen fører til apoptose og nekrose av hjertemuskelcellene (20). Det antipsykotikumet 

med høyest risiko for utvikling av myokarditt er klozapin (19, 20, 28, 33). Også andre 

antipsykotika som haloperidol, kvetiapin, klorpromazin, flufenazin og risperidon er i sjeldne 

tilfeller forbundet med myokarditt (19, 20). Insidensen av klozapin-indusert myokarditt er 

varierende, men generelt relativt lav. En australsk studie gjort over en 10-års periode viste en 

insidens på mellom 0.7 - 1.2% (19, 28, 33), mens tidligere rapporter kun viste en insidens på 

mellom 0.03% - 0.19% (19, 33). I en studie gjort i 2018 fant de 8 561 uheldige hendelser 

knyttet til bruk av klozapin. Insidensen for klozapin-relatert myokarditt var så høy som 9.3% 

(33). Myokarditt oppstår som regel innen en måned etter behandlingsstart med klozapin (19, 

28, 33) og ses oftest blant unge pasienter (28). Pasientene kan oppleve influensaliknende 

symptomer, feber, fatigue og tungpust (20). Det er vist at myokarditt kan oppstå selv med en 

daglig dose så lav som 12.5 mg klozapin, noe som indikerer at selv lave doser klozapin kan 

være toksisk for hjertet (19). Dersom myokarditt ikke oppdages og behandles kan det føre til 

fibrose av hjertemuskelen, hjertesvikt, arytmier eller plutselig hjertedød (20). I tillegg har det 

vist seg at myokarditt kan være en risikofaktor for utvikling av kardiomyopati (19, 20, 28). 

Kardiomyopati er sykdom i hjertemuskelen som fører til en reduksjon i hjertets 

pumpefunksjon (19, 20), og kan være forårsaket av genetikk eller ervervede faktorer som 

ubehandlet myokarditt, cellegift, alkohol og i noen tilfeller som bivirkning av antipsykotika 

(19, 32). I likhet med myokarditt er klozapin det antipsykotikumet med sterkest assosiasjon til 

utvikling av kardiomyopati (19, 20, 28, 33). Det har også vært rapportert tilfeller av 

kardiomyopati ved bruk av kvetiapin og amisulprid (19, 20). Insidensen av klozapin-indusert 
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kardiomyopati er lavere enn det den er for klozapin-indusert myokarditt, og varierer fra 0.02 - 

0.10%. I samme studie som nevnt ovenfor var derimot insidensen så høy som 3.8% (33). I 

motsetning til myokarditt oppstår kardiomyopati først flere måneder etter oppstart av 

behandling (19, 28). Vanlige symptomer på kardiomyopati er fatigue, tungpust og rask 

åndedrett som tegn på hjertesvikt oppstått sekundært til kardiomyopati (20). Ubehandlet øker 

kardiomyopati risiko for arytmier og plutselig hjertedød (19).  

 

4.1.2 Metabolske bivirkninger av antipsykotika 

Her vil vi ta for oss metabolske bivirkninger som øker risiko for CVD, og dermed økt 

mortalitet. 

 

4.1.2.1 Metabolsk syndrom 

Metabolsk syndrom er en samling risikofaktorer som høy BMI, insulinresistens, forstyrrelser i 

fastende plasmaglukose, høyt blodtrykk, økt livvidde og dyslipidemi noe som er forbundet 

med økt mortalitet og utvikling av CVD, diabetes type 2 og hjerneslag. Metabolsk syndrom 

gir fem ganger forhøyet risiko for utvikling av diabetes type 2 og dobler risikoen for CVD-

utvikling (17). Metabolsk syndrom defineres ved tilstedeværelse av minst tre av de 

ovennevnte risikofaktorene (se tabell 4 for spesifikke diagnostiske kriterier). Pasienter med 

alvorlig psykisk lidelse har økt risiko for å utvikle metabolsk syndrom, særlig gjelder dette 

pasienter med schizofreni (34, 35). 

En studie som ble gjort med 120 personer, hvorav 60 personer hadde schizofreni og 60 

personer hadde bipolar lidelse, viste derimot at sjansen for å utvikle metabolsk syndrom var 

høyere blant de med bipolar lidelse der 28% blant pasienter med schizofreni og 36% for 

bipolar lidelse hadde metabolsk syndrom (36). Genetikk (37, 38), redusert tilgang til 

helsehjelp (39), livsstilsfaktorer som redusert fysisk aktivitet, usunn diett, røyking og 

antipsykotika er av betydning for utvikling av metabolsk syndrom hos disse pasientene (40-

42). 
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Tabell 4. Diagnosekriterier for utvikling av metabolsk syndrom (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 Vektøkning 

Én av to pasienter med schizofreni er overvektige (35). Både den totale fettprosenten og 

mengden intraabdominalt fett (fett som omgir de indre organene) er høyere blant de med 

schizofreni (28). Faktorer som usunn livsstil, dårlige matvaner, genetiske forhold og spesielt 

bruk av antipsykotika bidrar alle til overvekt hos disse pasientene (17). Vektøkning ses både 

ved bruk av klassiske og moderne antipsykotika, men i større grad ved bruk av moderne (28). 

Antipsykotika kan føre til insulinresistens, endringer i plasmaglukose og hyperlipidemi noe 

som igjen bidrar til økning i kroppsvekt (18). Med hyperlipidemi menes en økning i 

plasmakonsentrasjon av triglycerider, total kolesterol og LDL-kolesterol (28). Mekanismen 

bak vektøkning har i tillegg blitt koblet til antipsykotikas antagonistiske virkning på ulike 

reseptorer, blant annet histamin H1, dopamin D2 og serotonin 5-HT2A og 5-HT2C (17, 18). 

Ulike antipsykotika har forskjellig vektøkende effekt på grunn av medikamentenes varierende 

affinitet til disse reseptorene (17). De eksakte mekanismene bak vektøkning som følge av 

dette må studeres nærmere. Antipsykotika påvirker peptidhormoner som ghrelin, leptin og 

adiponektin som er involvert i appetittregulering og energimetabolisme. Både blokkering av 
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reseptorer og plasmaendringer av peptidhormoner bidrar til redusert metthetsfølelse og økt 

appetitt, som igjen resulterer i økt matinntak og vektøkning (18). 

Antipsykotika som er vist i størst grad å føre til vektøkning er klozapin og olanzapin (17, 18, 

35). Gjennomsnittlig vektøkning etter 10 ukers behandling er 4.45 kg ved bruk av klozapin og 

4.15 kg ved bruk av olanzapin (19). Dayabandara et al. (17) viser at pasienter med 

førstegangspsykose som behandles med antipsykotika, har en gjennomsnittlig vektøkning på 

3.22 kg på kort sikt og en vektøkning på 5.30 kg på lang sikt. Kvetiapin, risperidon, 

paliperidon, sertindol og det klassiske antipsykotikumet klorpromazin er vist å føre til 

moderat vektøkning, mens amisulprid, aripiprazol, asenapin, lurasidon og haliperidol gir liten 

økning i vekt (17, 18). Ziprasidon er det antipsykotikumet som i minst grad fører til  

vektøkning (17). 

Ofte forekommer det en rask vektøkning de første ukene pasientene bruker antipsykotika. 

Deretter øker vekten i mindre og mindre grad. Hvor lang tid det tar før vekten eventuelt 

stabiliserer seg avhenger av hvilket antipsykotika som benyttes og varierer fra 4-9 måneder 

for olanzapin til 42-46 måneder for klozapin (17). Faktorer som bidrar til rask initiell 

vektøkning er førstegangsbehandling med antipsykotika (19), ung alder og lavere BMI (17). 

En viktig konsekvens av denne vektøkningen er at flere av pasientene slutter å følge opp 

antipsykotikabehandling, noe som sekundært øker risiko for tilbakefall og reinnleggelser (17). 

 

4.1.2.3 Diabetes type 2 

Flere studier viser at det er en sterk sammenheng mellom diabetes type 2 og schizofreni (18, 

28, 35). Diabetes type 2 er en sykdom karakterisert av kronisk forhøyet blodglukose 

(hyperglykemi) forårsaket av redusert virkning av insulin, også kalt insulinresistens (26). 

Svekket glukosemetabolisme har vært beskrevet hos psykiatriske pasienter allerede før 

antipsykotika ble introdusert på 1950-tallet (18). Pasienter med schizofreni som aldri har fått 

medikamentell behandling er vist å ha mer insulinresistens og høyere blodnivåer av glukose, 

insulin og kortisol enn friske kontroller (18, 35). Årsaken til dette er noe uvisst, men det er 

vist at de med schizofreni blant annet har forhøyet sympatikustonus som kan være en 

konsekvens av psykoserelatert stress eller en effekt av nikotin da disse pasientene ofte røyker 

(18). Økt sympatikustonus fører til mer utskillelse av kortisol og katekolaminer, som 

adrenalin og noradrenalin, som bidrar til hyperglykemi og insulinresistens (18). I tillegg er 
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overvekt og spesielt opphopning av intraabdominalt fett en viktig risikofaktor for utvikling av 

diabetes type 2 (18, 35).  

I tillegg til at det i utgangspunktet foreligger økt risiko for utvikling av diabetes type 2 hos 

pasienter med schizofreni vil behandling med antipsykotika bidra ytterligere til økning av 

denne risikoen ved at det også fører til svekket glukosemetabolisme (17, 28) og 

insulinresistens (19). Risiko for utvikling av diabetes er høyere ved behandling med moderne 

enn med klassiske antipsykotika (19, 28). Man tror mekanismen bak dette igjen er gjennom 

den antagonistiske effekten antipsykotika har på ulike reseptorer, blant annet histamin H1, 

serotonin 5-HT2C og muskarinerge reseptorer (18). Blokkering av 5-HT2C -reseptor øker 

insulinresistens ved blant annet å redusere glukoseopptak i muskelvev, mens blokkering av 

muskarinerg M3-reseptor i pankreas β-celler fører til redusert insulinsekresjon (18). Olanzapin 

og klozapin er vist å gi høyest risiko for utvikling av diabetes type 2 (19, 28). Andre 

antipsykotika som øker risiko i mindre grad er risperidon, kvetiapin, aripiprazol og ziprasidon 

(28). Moderne antipsykotika, spesielt olanzapin og klozapin, har også vært assosiert med 

utvikling av ketoacidose. De som har økt risiko for utvikling av ketoacidose er spesielt de 

med allerede eksisterende insulinresistens før oppstart av antipsykotika (43). For å redusere 

antipsykotikas risiko for utvikling av diabetes type 2 anbefales behandling med 

antidiabetikumet metformin (28).  

 

4.2 Dosering av antipsykotika og mortalitet 

En studie fra 2015 (25) sammenlignet fire grupper; en kronisk gruppe (21 492 pasienter), en 

gruppe med førstegangspsykose (1 230 pasienter) og to kontrollgrupper. I studien 

sammenlignet de ulike grader av antipsykotikabruk (ingen, lav, middels eller høyt bruk). Total 

mortalitet var høyest i gruppen med kronisk syke og blant de med førstegangspsykose uten 

behandling med antipsykotika. I gruppen med kronisk syke fant de også en sammenheng 

mellom ulike doseringer av antipsykotika og somatiske dødsårsaker som CVD, kreft og 

lungesykdommer. På tvers av gruppene fant de at forekomst av kardiovaskulær død var størst 

blant pasienter behandlet med høyeste dose antipsykotika etterfulgt av pasienter som ikke 

brukte antipsykotika i det hele tatt. Død forårsaket av lungesykdom viste seg også å være 

oftest forekommende hos pasienter behandlet med høye doser av antipsykotika. 

I artikkelen (25) diskuteres det om død av naturlige årsaker hos pasienter behandlet med høye 

doser kan være forårsaket av ugunstige bivirkninger fra nettopp antipsykotika. En annen 
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forklaring som nevnes er at pasienter i høydose-gruppen kan tenkes å ha et mer alvorlig 

sykdomsforløp enn de andre pasientene og dermed høyere mortalitet fra sin primærsykdom. 

Den totale dødeligheten var størst blant de som ikke brukte antipsykotika både blant de 

kroniske pasientene og i gruppen med førstegangspsykose. Høyere mortalitet blant pasienter 

som ikke bruker antipsykotika sammenliknet med de som bruker det, er også funnet i andre 

studier (21-23). Torniainen et al. (25) og spesielt Vermeulen et al. (23) ser på mulige årsaker 

til dette. Trolig er det en sammenheng mellom dårlig etterlevelse og dårlig generell helse. De 

med alvorlig psykisk lidelse som ikke bruker antipsykotika, benytter seg trolig mindre av 

både psykiatriske og somatiske helsetjenester (23), som igjen fører til at disse pasientene ikke 

blir tilstrekkelig behandlet verken for sine psykiske plager eller somatiske sykdommer. 

Faktorer som sosial tilbaketrekning, liten tiltro til helsevesenet og lav sykdomsinnsikt blant 

denne gruppen kan være med på å forklare hvorfor de benytter seg mindre av helsetjenester. I 

tillegg tror man også at denne pasientgruppen er mer utsatt for alkoholavhengighet og annen 

stoffmisbruk som igjen kan redusere bruk av antipsykotika. Alkohol- og stoffmisbruk kan 

også i seg selv bidra til økt komorbiditet (25). 

I Pan et al. (44) så de på effekten av andregenerasjons antipsykotika blant de med schizofreni 

og bipolar lidelse. I gruppen med schizofreni så man en reduksjon i total mortalitet i perioden 

studien ble gjort. Blant de med bipolar lidelse var dødeligheten relativt stabil over tid, bortsett 

fra hos de yngste (15-44 år), hvor de så en betydelig økning i mortalitet. Studien konkluderer 

blant annet med at ulike doseringer av antipsykotika kan gi ulike effekter, der moderate 

mengder kan være gunstig, mens høye doser kan være ugunstig. Den økte mortaliteten blant 

unge med bipolar lidelse kan ha sammenheng med økt bruk av antipsykotika hos den yngre 

delen av befolkningen, da det i samme tidsperiode som studien ble gjort forelå en dobling av 

forskrivning av antipsykotika. Bivirkninger som plutselig hjertedød er også foreslått som én 

av årsakene til kortere levealder i den yngre gruppen (44). 
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5.0 Tobakksrøyking 

Usunn livsstil er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom og bidrar til økt mortalitet. 

Røyking er en av de viktigste årsakene til kardiovaskulær dødelighet i befolkningen. Det er 

kjent at blant personer med alvorlig psykisk lidelse er det flere som røyker sammenliknet med 

den øvrige befolkningen (10, 45, 46). Blant pasienter med schizofreni antar man at omtrent 

60% røyker (47-49), mens blant de med bipolar lidelse er prevalensen noe lavere og ligger på 

omtrent 45% (47, 49, 50). Dette tilsvarer en røykeprevalens som er to til tre ganger høyere 

enn i den øvrige befolkningen (47). Det viser seg at individer med psykisk lidelse konsumerer 

omtrent 44% av alle sigaretter som røykes i USA. Psykiatriske pasienter som røyker har i 

tillegg også større grad av nikotinavhengighet og røyker mye mer enn friske røykere (45). 

35,5% av røykere med schizofreni røyker 20 sigaretter eller mer per dag (51). Antall sigaretter 

som gjennomsnittlig røykes daglig er betydelig lavere blant de med bipolar lidelse (47). 

Røyking blant personer med schizofreni og bipolar lidelse er sterkt korrelert med 

alkoholavhengighet, misbruk av illegale rusmidler, lavere utdanning og høyere sykelighet (47, 

50). Det er også vist at røyking blant de med schizofreni er korrelert med høyere 

innleggelsesrate, mer alvorlig sykdomsforløp, tidlig sykdomsdebut, behandling med høyere 

doser av antipsykotika (51) og økt aggressivitet (48).  

 

5.1 Årsaker til økt tobakksrøyking ved alvorlige psykiske lidelser 

Årsaken til den høye forekomsten av røyking blant de med alvorlig psykisk lidelse er et 

omdiskutert tema og det er forslått flere mulige forklaringer. Tobakksrøyking i seg selv øker 

trolig risikoen for å utvikle schizofreni (46, 48). I en studie (52) viste det seg at ungdom som 

røykte mer enn 10 sigaretter daglig eller begynte å røyke før 13 års alder hadde en økt risiko 

for å utvikle psykose sammenliknet med ikke-røykere. Trolig øker også nikotineksponering 

under graviditet risikoen for at barnet utvikler schizofreni senere i livet (53). Man tror at 

nikotinnivået i serum hos mor, spesielt i høye konsentrasjoner, kan påvirke fosterets 

hjerneutvikling og på den måten øke risikoen for utvikling av schizofreni (53). Genetikk 

virker også å spille en rolle når det kommer til tobakksrøyking i denne pasientgruppen. 

Studier har nemlig vist at det kan foreligge en genetisk sammenheng mellom schizofreni og 

røyking. I en studie (46) ble det funnet en signifikant genetisk korrelasjon mellom 

genpolymorfismer for nikotinavhengighet og schizofreni. I en annen studie (54) ble det funnet 

52 gener som både var assosiert med schizofreni og nikotinavhengighet.  
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En hypotese er at de med schizofreni røyker for å selvmedisinere seg (48, 49, 55). Man har 

tidligere antatt at nikotin fører til en bedring av nedsatt kognitiv funksjon og en reduksjon av 

negative symptomer (51, 56). Nyere studier viser derimot at dette ikke nødvendigvis stemmer 

(47, 49, 55, 57). Negative symptomer og nedsatt kognitiv funksjon er trolig koblet til lav 

dopaminaktivitet i prefrontal hjernebark (49, 55). På kort sikt vil nikotin, ved å binde seg til 

kolinerge nikotinreseptorer, stimulere til økt dopaminaktivitet i hjernen (51, 55). På lang sikt 

vil det derimot skje en kompensatorisk reduksjon i den dopaminerge aktiviteten i hjernen 

gjennom desensitivisering og nedregulering av kolinerge nikotinreseptorer (51, 56, 57). De 

nøyaktige mekanismene for hvordan dopaminaktiviteten påvirker kognisjon og negative 

symptomer ved røyking vet man foreløpig ikke helt sikkert. Trolig kan røyking hos pasienter 

med schizofreni på kort sikt bedre den kognitive funksjonen, men ikke på lang sikt (48).  

To studier har funnet at kognitive evner blant røykere med schizofreni er betydelig redusert i 

forhold til ikke-røykere med schizofreni (49, 57). En annen studie (47) fant også tilsvarende 

reduserte kognitive evner blant røykere som enten hadde schizofreni eller bipolar lidelse. De 

fant at antall pakkeår og antall sigaretter røykt daglig var negativt korrelert med kognitive 

funksjoner (47). Det ble ikke funnet noe forskjell i kognisjon mellom tidligere røykere og 

aldri-røykere blant de med schizofreni eller bipolar lidelse, noe som kan tyde på at kognitive 

evner kan bli bedre om man slutter å røyke (47). En annen studie (55) fant ingen forskjell i 

kognisjon mellom røykere og ikke-røykere blant pasienter med førstegangspsykose. I en 

studie gjort (58) fant man på venstre side av hjernen en reduksjon av hjernebarkens volum 

prefrontalt blant røykere med schizofreni. Tap av hjernemasse var assosiert med antall 

pakkeår og alvorlige negative og positive symptomer. Når det gjelder forekomst av negative 

symptomer blant røykere med schizofreni viser ulike studier forskjellige resultater der noen 

konkluderer med at røykere har færre negative symptomer enn ikke-røykere (56), mens andre 

studier sier det motsatte eller at det ikke er noen forskjell mellom røykere og ikke-røykere 

(48, 57). 

 

5.2 Tobakksrøyking og antipsykotika 

Ved behandling av alvorlige psykiske lidelser må man som behandler være obs på 

sigarettrøyking av hensyn til potensielle farmakokinetiske interaksjoner med antipsykotika 

(48, 51). Det er slik at sigarettrøyk øker aktiviteten av et enzym som heter cytokrom P450 

1A2 (CYP 1A2). Dette enzymet er viktig for nedbrytning av blant annet klozapin og 



 24 

olanzapin (48, 51). Røyking fører derfor til at klozapin og olanzapin metaboliseres raskere 

slik at man får lavere serumkonsentrasjoner av disse. Dette fører sekundært til at pasientene 

får mindre effekt av medisinen noe som kan resultere i behandlingssvikt (48, 51). Pasienter 

med alvorlig psykisk lidelse som røyker må derfor ha høyere doser klozapin eller olanzapin 

enn de som ikke røyker (51). Det viser seg at 5 sigaretter røykt per dag er nok for å øke 

metaboliseringen av olanzapin, mens 7-12 sigaretter røykt per dag er nok for å øke 

metaboliseringen av både klozapin og olanzapin (51). Ved røykslutt hos disse pasientene må 

man som behandler sørge for tilsvarende nedjustering av dosen til klozapin og olanzapin da 

seponering vil føre til at plasmakonsentrasjonen av klozapin og olanzapin øker betydelig, noe 

som kan gi toksiske bivirkninger (48, 51). Det har vist seg at de med alvorlig psykisk lidelse 

som røyker oftere får forskrevet klozapin versus andre antipsykotika enn de som ikke røyker 

(10).  

 

5.3 Tobakksrøyking og mortalitet av naturlige årsaker 

Tobakksrøyking er assosiert med høyere dødelighet blant pasienter med alvorlig psykisk 

lidelse (10, 45, 48, 51). Man har også funnet ut at røyking mer enn dobler risikoen for død av 

naturlig årsak blant pasienter med schizofreni og bipolar lidelse (48). Blant aldersgruppen 35-

54 år som hadde en schizofreni-relatert psykoselidelse var 5 års mortalitet 7.0% for røykere 

versus 3.3% for ikke-røykere, mens 10 års mortalitet var 14.2% for røykere versus 10.0% for 

ikke røykere (10). Risikoen for å få somatisk sykdom var høyest blant de som røykte mer enn 

20 sigaretter per dag, og man så at jo flere sigaretter røykt daglig, desto høyere var 

mortalitetsrisikoen blant pasienter med schizofreni (10). En studie (45) fant at tobakksrelatert 

død utgjør 53% av alle dødsfall blant de med schizofreni og 48% av alle dødsfall blant de med 

bipolar lidelse.  

Røyking øker risikoen for utvikling av CVD blant de med alvorlig psykisk lidelse betydelig 

(10, 45, 47). I en studie (10) fant man at risikoen for kardiovaskulær død blant de med 

schizofreni var dobbelt så høy hos røykere sammenliknet med ikke-røykere. CVD var årsaken 

til 43% av alle dødsfall blant røykere med schizofreni og bare 19% av alle dødsfall blant ikke-

røykere med schizofreni. Man så at CVD var den hyppigste dødsårsaken blant de med 

schizofreni som røyket (10). I en annen studie (45) var både aterosklerose, cerebrovaskulære 

sykdommer og iskemisk hjertesykdom assosiert med økt mortalitet blant både de med 

schizofreni og bipolar lidelse som røykte. I tillegg til røyking direkte er trolig etiologien bak 
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den økte røyke-relaterte mortaliteten påvirket av flere faktorer som overvekt, dårlig ernæring 

og inaktivitet (45). I en studie (59) så man at røykere med schizofreni generelt har dårligere 

livsstil enn ikke-røykere. Blant annet har de større risiko for å ty til alkohol daglig, de har 

vanskeligere for å trene regelmessig og de har høyere inntak av salt og mettet fett enn ikke-

røykere (59).  

Det er også vist at røyking øker risiko for utvikling av lungesykdommer og kreft blant de med 

alvorlig psykisk lidelse (45). Om det er noen forskjeller sammenliknet med den øvrige 

befolkningen kommer ikke frem i denne studien (45). Kronisk obstruktiv lungesykdom, 

bronkitt eller emfysem isolert og influensa eller lungebetennelse var alle assosiert med høy 

mortalitet blant både de med schizofreni og bipolar lidelse som røykte. Alle disse 

lungesykdommene hadde betydelig høyere mortalitetsrisiko enn kreft (45). Bortsett fra 

blærekreft, kreft i øsofagus, strupehodekreft, lungekreft og kreft i munnhule eller svelg var det 

dog flere krefttyper som ikke viste å gi signifikant økt mortalitet blant røykere med 

schizofreni (45). Kreftformen assosiert med høyest risiko for mortalitet var kreft i munnhule 

eller svelg. Blant de med bipolar lidelse var det ingen forskjell i mortalitet på grunn av kreft 

hos røykere sammenliknet med ikke-røykere (45).   

 

5.4 Røykeslutt 

Pasienter med alvorlig psykisk lidelse som samtidig røyker er en stor pasientgruppe og har 

generelt en høy mortalitetsrate. Som behandler er det viktig å sette inn tiltak for røykeslutt 

blant disse pasientene. Hittil har slike tiltak vært begrenset da det har eksistert oppfatninger 

om at psykiatriske pasienter ikke ønsker røykslutt og at deres psykiatriske tilstand kan 

forverres dersom de slutter å røyke (60, 61). Nyere studier viser derimot at ca. 20% av 

psykiatriske pasienter rapporterer at de minst én gang i løpet av det siste året har gjort et 

forsøk på å slutte med røyking, og at de har en plan om å slutte å røyke innen de neste 30 

dagene (60). I tillegg ser man at tilstanden til psykiatriske pasienter tilsynelatende ikke 

forverres dersom de slutter å røyke (60, 62). Ulike tiltak for røykeslutt som samtaleterapi og 

nikotinerstatning viser seg å fungere like bra for psykiatriske pasienter som for pasienter i den 

øvrige befolkningen (62). Ulike studier og systematiske oversikter har gitt anbefalinger om 

gjennomføring av skreddersydde tiltak for røykeslutt blant individer med schizofreni (63, 64) 

og bipolar lidelse (65, 66). Pasienter med alvorlig psykisk lidelse viser seg å respondere like 
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bra som den øvrige befolkningen på behandlingstiltak for røykslutt på kort sikt, men har 

generelt dårligere prognose for røykeslutt på lang sikt (62).  

 

 

6.0 Forekomst av CVD ved alvorlige psykiske lidelser 

CVD er en samlebetegnelse for sykdommer som affiserer hjertet og blodårer. Eksempler på 

kardiovaskulære sykdommer er koronarsykdom, hjerteinfarkt, ulike typer arytmier, høyt 

blodtrykk, blodpropp, aortaaneurismer og claudicatio intermittens (67). Risikofaktorer for 

koronarsykdom er  høy alder, mannlig kjønn, forhøyet systolisk blodtrykk, forhøyet 

totalkolesterolnivå, røykevaner og diabetes type 2 (68). Og det er anslått at disse 

risikofaktorene er dobbelt så ofte forekommende hos personer med alvorlig psykisk lidelse 

sammenlignet med den øvrige befolkningen (69). 

På tross av at den generelle sykeligheten og dødeligheten av CVD er drastisk redusert siden 

70-tallet, er CVD fortsatt den vanligste dødsårsaken i befolkningen (67). Personer med 

alvorlig psykisk lidelse har som nevnt redusert forventet levealder i forhold til den øvrige 

befolkningen. Det er anslått at den viktigste årsaken til dette er CVD. Det er foreslått flere 

forklaringer på hvorfor akkurat disse pasientene utvikler CVD. Eksempler på dette er lav 

sosioøkonomisk status, underbehandling av somatisk sykdom, bivirkninger av medisiner og 

dårlige levevaner som røyking, lite variert kosthold og redusert fysisk aktivitet (69). 

Vi har allerede omtalt sammenheng mellom antipsykotika og CVD, men vi skal nå utdype 

omfanget av og forholdet mellom CVD og alvorlig psykisk lidelse. Igjen omtaler vi 

hovedsakelig bipolar lidelse og schizofreni. 

Et forskningsprosjekt fra 2005 sammenliknet obduksjoner av 134 pasienter med schizofreni 

med obduksjoner av 134 friske kontroller. Det ble undersøkt om forskjeller i faktorer som 

BMI, kroppsoverflate, subkutant fettvev og koronar aterosklerose kunne være av betydning 

for tidligere død hos disse pasientene. Studien konkluderte med at antall dødsfall forårsaket av 

CVD ikke var økt hos pasienter med schizofreni. Samtidig viste studien at kroppsvekt så ut til 

å være en viktigere faktor for CVD-død hos kontrollgruppen enn hos de som hadde 

schizofreni, noe som kan bety at CVD hos pasienter med schizofreni i mindre grad påvirkes 

av vekt og i større grad av andre risikofaktorer som røyking, dyslipidemi og bivirkninger av 

medisiner (70).  
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En studie med 7 529 deltakere sammenliknet forekomst av CVD-relaterte tilstander hos 

personer med bipolar lidelse og schizofreni. De fant at pasienter med bipolar lidelse hadde 

19% større sjanse for å få diabetes type 2, 44% større sjanse for å ha koronarsykdom og 18% 

større sjanse for å ha dyslipidemi i forhold til schizofrenipasientene (71). Vekslende episoder 

med mani og depresjon kan forverre metabolsk syndrom som igjen øker sjansen for å utvikle 

CVD, noe de i en annen studie foreslår som en forklaring til funnene. Spesielt den forhøyede 

prevalensen av koronarsykdom tilskrives forekomsten av depressive episoder hos de med 

bipolar lidelse, da depresjon er vist å ha en sammenheng med utvikling av CVD (72).  

 

6.1 Forekomst av hjerteinfarkt ved alvorlige psykiske lidelser  

En kohortstudie fra 2015 sammenliknet 70 225 pasienter med schizofreni og bipolar lidelse 

med en kontrollgruppe på 207 592 personer. Studien, som varte over 11 år, fant en økt risiko 

for å utvikle hjerteinfarkt hos pasientene (hazard ratio: 1.15 og 1.37 for menn, 1.85 og 1.88 

for kvinner). I tillegg fant man at det var økt risiko blant de yngre pasientene med bipolar 

lidelse og schizofreni for å utvikle hjerteinfarkt sammenliknet med de eldre pasientene (73). 

Med årene er det blitt etablert bedre kunnskap om at schizofreni er forbundet med økt risiko 

for hjerteinfarkt, men det er derimot mer usikkerhet om det foreligger tilsvarende kobling 

mellom bipolar lidelse og hjerteinfarkt. Noen studier har konkludert med at det er en økt 

risiko for hjerteinfarkt blant pasienter med bipolar lidelse, mens andre ikke har det (73, 74). 

Det ble i 2016 gjort en kohortstudie der man sammenlignet 334 pasienter med bipolar lidelse 

med 334 friske kontroller fra den øvrige befolkningen. Hensikten med studien var å 

undersøke om disse pasientene hadde økt risiko for å utvikle hjerteinfarkt og hjerneslag i 

forhold til kontrollgruppen. Studien fant økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag hos 

pasienter med bipolar lidelse. Man fant at økningen i risikoen for å utvikle hjerteinfarkt og 

hjerneslag var på grunn av risikofaktorer som røyking, diabetes type 2, høyt blodtrykk, 

overvekt og lav fysisk aktivitet. Det ble også funnet en kobling mellom bruk av litium og 

antipsykotika og risikofaktorer som fedme, dyslipidemi, glukoseavvik og diabetes type 2, som 

altså er potensielle risikofaktorer med tanke på CVD generelt (75). 

Det er flere faktorer som bidrar til økt risiko for hjerteinfarkt blant pasienter med bipolar 

lidelse og schizofreni. En studie fra 2014 undersøkte sammenhengen mellom 

antipsykotikabruk og risiko for utvikling av hjerteinfarkt. Studien konkluderte med at risikoen 

for hjerteinfarkt var doseavhengig. Man fant også en økt risiko for utvikling av hjerteinfarkt 
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hos de eldre pasientene, og menn hadde også økt risiko sammenliknet med kvinner. I tillegg 

hadde pasienter som fra før ikke var diagnostisert med sykdommer som diabetes type 2, høyt 

blodtrykk eller dyslipidemi en økning i risiko for å utvikle hjerteinfarkt, hovedsakelig fordi 

disse pasientene brukte høyere doser antipsykotika. Antipsykotika vil som nevnt tidligere 

blokkerer en rekke reseptorer. Man konkluderte med at den økte risikoen for hjerteinfarkt var 

forbundet med blokade av dopamin-3-reseptorer fremfor blokkering av de andre 

reseptortypene (76). 

Man har videre prøvd å undersøke om det er forskjeller i diagnostikk av nyoppståtte 

hjerteinfarkt mellom psykisk syke pasienter og personer fra den øvrige befolkningen. En 

studie fra Danmark som inkluderte 937 pasienter med schizofreni, fant at 32 av disse 

pasientene hadde EKG-forandringer forenlig med gjennomgått hjerteinfarkt, men bare to av 

pasientene hadde en hjerteinfarktdiagnose fra tidligere. Dette forteller noe om at en stor andel 

av hjerteinfarktene hos pasienter med schizofreni ikke blir oppdaget, noe som kan være en 

potensiell årsak til den reduserte levealderen hos disse pasientene (77). 

Man kan jo videre spørre seg om det er forskjeller i behandling av hjerteinfarkt. Studier har 

vist at pasienter med schizofreni og bipolar lidelse i mindre grad mottar revaskularisering og 

kateterbasert behandling ved hjerteinfarkt (78, 79). I en studie som undersøkte om det var 

forskjeller i behandlingsstrategier etter et hjerteinfarkt fant man at pasienter med schizofreni 

både fikk færre behandlingstilbud og var i mindre grad åpne for å motta medisinsk 

undersøkelse og behandling i forhold til den øvrige befolkningen (80). 

 

 

7.0 Forekomst av kreft ved alvorlige psykiske lidelser 

Kreft kan beskrives som ukontrollert celledeling. Det finnes en rekke former for kreft og 

kreftceller kan utgå fra så og si alle vevstyper i organismen. I 2018 ble 34 190 mennesker 

diagnostisert med kreft i Norge, blant disse var 18 321 menn og 15 869 kvinner. Man ser en 

økning i andelen av kreftpasienter hvert år, som kan forklares blant annet av en økende andel 

mennesker i landet sammen med en økning i levealder (81). På verdensbasis er 17 millioner 

mennesker kreftdiagnostisert, og i 2015 døde 9 millioner personer av kreft (82). Men er det 

forskjeller i risikoen for utviklingen av kreft for pasienter med schizofreni og bipolar lidelse? 

Studier har vist at mennesker med schizofreni har 50% større sjanse for å dø av kreft, og kreft 
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er den nest hyppigste dødsårsaken blant pasienter med schizofreni. Bipolar lidelse er også 

knyttet til en økt risiko for utvikling av kreft (83).  

Hypotesen om at schizofrenipasienter har økt risiko for utvikling av kreft ble først formulert i 

1990 (84). I løpet av de siste 100 årene er det blitt gjort en rekke studier med varierende 

resultater, der noen konkluderer med at det foreligger en økt risiko, mens andre påviser en 

relativt lavere risiko (84, 85). Både genetiske og miljømessige faktorer er av betydning for 

kreftutvikling blant pasienter med schizofreni og bipolar lidelse (86). Videre skal vi ta for oss 

faktorer som kan bedre forståelsen av hvorfor disse pasientene har en høyere risiko. Vi skal ta 

for oss faktorer som debutalder for sykdom, behandlingsalternativer og røyking.  

 

7.1 Debutalder av betydning for kreftutvikling 

En studie som ble gjort i Taiwan, hvor man brukte den nasjonale helseforsikringsdatabasen, 

konkluderte med at både pasienter som debuterte med schizofreni etter 45 års alder og de som 

hadde en kronisk variant av sykdommen, hadde redusert risiko for å utvikle kreft (84). En 

kohortstudie fra Danmark konkluderte med at eldre pasienter med schizofreni hadde lavere 

risiko for utvikling av lungekreft i forhold til den øvrige befolkningen (87). Dette kan bety at 

alder er av betydning og at høy alder ved debut av schizofreni kan ha en sammenheng med 

redusert risiko for utvikling av kreft.  

En kohortstudie fra 2018 som foregikk i Australia undersøkte 38 173 pasienter med bipolar 

lidelse. Hensikten med studien var å undersøke om debutalder for bipolar lidelse er av 

betydning for komorbide tilstander, hvorav kreft var en av de komorbide tilstandene som ble 

studert. Studien konkluderte med at pasienter med bipolar lidelse ikke har økning i kreftrisiko 

spesielt ved sykdomsdebut før 50 års alder. Man fant heller ikke økt forekomst av kreft 

generelt hos de med bipolar lidelse i forhold til den øvrige befolkningen (88). 

 

7.2 Behandlingsalternativer med betydning for kreftutvikling 

Brystkreft er den vanligst forekommende krefttypen hos kvinner og forekomsten er særlig 

økende hos kvinner under 60 år. Arv spiller en viktig rolle for utvikling av brystkreft (89). Vi 

skal nå se på hvordan forekomsten av brystkreft er hos kvinner med schizofreni. Studier har 

vist at kvinner med schizofreni mottar mindre screening for brystkreft sammenlignet med den 
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øvrige befolkningen. Brystkreft er derfor sannsynligvis underdiagnostisert i denne gruppen 

(90). Kvinner diagnostisert med schizofreni har samtidig høyere forekomst av brystkreft enn 

kvinner i den øvrige befolkningen. I en studie gjort i Europa fant man at kvinner med 

schizofreni hadde 52.2% høyere sjanse for å utvikle brystkreft i forhold til kvinner i den 

øvrige befolkningen (91). 

Man har prøvd å undersøke om behandling med antipsykotika er av betydning for denne økte 

forekomsten. Hormoner som østrogen, progesteron og prolaktin er av betydning for utvikling 

av brystkreft. Som tidligere nevnt har antipsykotika, spesielt førstegenerasjons antipsykotika, 

økt prolaktinfrigjøring som bivirkning. Studier har vist at dette sannsynligvis kan være 

årsaken til den økte forekomsten av brystkreft hos schizofrenipasienter i forhold til den øvrige 

befolkningen (92). Studier har vist at særlig kvinner med asiatisk opprinnelse har økt 

forekomst av hyperprolaktinemi og dermed økt risiko for utvikling av brystkreft i forhold til 

kvinner i andre verdensdeler. Årsaken til at asiatiske kvinner har større prolaktinøkning 

skyldes redusert metabolisme av antipsykotika hos disse kvinnene, noe som i sin tur øker 

risikoen for bivirkninger som hyperprolaktinemi (93).  

Litium er som tidligere nevnt et medikament som brukes i behandling av mani generelt og 

spesielt i behandling av bipolar lidelse. Litium virker blant annet gjennom hemming av flere 

signalkaskadeveier hvorav glykogensyntase-kinase 3 er en av disse. Glykogensyntase-kinase 

3 er et enzym som er involvert i patogenesen for kreft generelt. I en kohortstudie hvor man 

undersøkte pasienter med bipolar lidelse som ble behandlet med litium, fant man at disse 

pasientene hadde redusert risiko for utvikling av alle krefttyper, noe som ble forbundet med 

hemmingen av nettopp dette kreftfremkallende enzymet glykogensyntase-kinase 3 (94).  

En rekke studier har undersøkt antipsykotika sin antiproliferative effekt. En studie som 

undersøkte sammenhengen mellom medikamenter som tas i bruk ved psykiatriske lidelser og 

deres effekt på celleproliferasjon og -differensiering, hadde overraskende resultater. Man 

undersøkte fentiaziners (førstegenerasjons antipsykotika) effekt på kreftceller. Studien fant at 

fentiaziner har antiproliferativ effekt på en rekke kreftceller via en hemmende effekt på 

kalmodulin. Kalmodulin er et reseptorprotein som er av betydning for celleproliferasjon og 

mange andre cellulære mekanismer, og har derfor en betydning for kreftutvikling. Studien 

konkluderte med at hemming av kalmodulinaktivitet fører til reduksjon i forekomst av en 

rekke krefttyper (95, 96). I en studie gjort i Danmark hvor man undersøkte pasienter som tok i 

bruk antipsykotika, fant man reduksjon i forekomst av rektal-, tykktarm- og prostatakreft, noe 

som forsterker hypotesen om at antipsykotika har en antiproliferativ effekt på kreftceller (92). 
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Det er gjort studier hvor man har undersøkt om kreft i seg selv kan føre til psykiske lidelser 

som bipolar lidelse og depresjon. En kohortstudie gjort på 12 872 pasienter med prostata- 

kreft, viste økt forekomst av depresjon og bipolar lidelse blant disse pasientene i forhold til 

den øvrige befolkningen (97). Radioaktiv terapi har vist å være av betydning for utvikling av 

depresjon hos disse pasientene. Årsaken til dette kan være relatert til bekymringer rundt 

kreftdiagnosen i seg, samt bekymringer rundt effektiviteten og bivirkninger av radioaktiv 

terapi (98). Man benytter seg også av ADT (androgen deprivasjonsterapi) for å behandle 

prostatakreft. Eldre studier har vist økt forekomst av depresjon hos pasienter som behandles 

med ADT (99). En studie gjort i 2019 støtter disse funnene (100). 

 

7.3 Røyking og kreft 

Røyking ses hyppig hos pasienter med schizofreni, og studier har vist at mer enn halvparten 

av pasientene røyker (51). Røyking er en kjent risikofaktor for utvikling av lungekreft. Det er 

derfor interessant å undersøke hvor hyppig lungekreft forekommer hos pasienter med 

schizofreni. En studie fra 2019 viste til at pasienter med schizofreni mottar mindre screening 

for lungekreft enn den øvrige befolkningen (101). Studier har også vist at pasienter med 

schizofreni oftere dør av lungekreft enn personer i den øvrige befolkningen (102). Det er 

likevel ulike funn når det gjelder insidens av lungekreft hos schizofrenipasienter. En fersk 

studie konkluderte med at insidensen av lungekreft ikke var forhøyet hos schizofrenipasienter 

i forhold til den øvrige befolkningen (103). En eldre studie gjort i Danmark konkluderte med 

motstridende resultater og viste til økt forekomst av lungekreft hos schizofrenipasienter. 

Årsaken til dette var sannsynligvis at disse pasientene røyket mer i forhold til den øvrige 

befolkningen (92). 

 

7.4 Mortalitet fra kreft 

Det er gjort studier som undersøker om pasienter med schizofreni dør tidligere av sin 

kreftsykdom enn den øvrige befolkningen, og hva årsakene til dette kan være. En kohortstudie 

som foregikk over 7 år så på forskjeller i mortalitet hos pasienter med bipolar lidelse og den 

øvrige befolkningen, og hvilke spesifikke sykdommer som kunne bidra til denne forskjellen. 

De undersøkte blant annet CVD, diabetes type 2, kronisk obstruktiv lungesykdom, influensa 

og kreft. Studien konkluderte med at kvinner og menn med bipolar lidelse dør henholdsvis 9 
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år og 8.5 år tidligere enn den øvrige befolkningen. Det viste seg å være en signifikant forskjell 

i død på grunn av kreft, og man observerte særlig at kvinner med diagnostisert bipolar lidelse 

hadde høyere risiko for å dø av tykktarmskreft sammenliknet med kvinner uten bipolar 

lidelse. Man observerte også at det var en assosiasjon mellom dødelighet av kreft og 

diagnosetidspunkt for bipolar lidelse. Det ser ut til at diagnosetidspunktet og behandling av 

bipolar lidelse kan være av betydning for mortaliteten, som igjen betyr at bedre diagnostikk 

og behandling kan bidra til å redusere mortaliteten fra kreft (5). 

En studie som undersøkte kreftinsidens og mortalitet blant psykisk syke pasienter over en 5 

års periode, fant at insidensen av kreft var den samme hos psykisk syke pasienter som hos den 

øvrige befolkningen, men at mortaliteten var økt. Samme studie fant også at livsstilsfaktorer 

som røyking og alkohol ikke oftere førte til kreft hos pasienter med schizofreni sammenliknet 

med den øvrige befolkningen (86). En studie gjort i Japan har undersøkt om det er forskjeller i 

stadier, behandling og dødelighet av gastrointestinalkreft hos schizofrenipasienter 

sammenliknet med pasienter uten schizofreni. Studien konkluderte med at andelen med kreft i 

stadium 4 var større i pasientgruppen med schizofreni, samt at de mottok færre invasive 

behandlinger og døde oftere enn den øvrige befolkningen av deres gastrointestinale kreft 

(104). 
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8.0 Diskusjon 

Hensikten med vår oppgave var å gi en oversikt over hvorfor personer med alvorlig psykisk 

lidelse, i hovedsak schizofreni og bipolar lidelse, lever kortere enn den øvrige befolkningen. 

Man har sett at personer med schizofreni lever gjennomsnittlig 20-25 år kortere (6-8), mens 

de med bipolar lidelse lever omtrent 10 år kortere (5). 

Studien har vist at det virker å være en rekke årsaker til dette. Vi har vist at bivirkninger av 

antipsykotika og økt hyppighet av røyking er de viktigste risikofaktorene, mens økt forekomst 

av CVD og kreft er de viktigste grunnene til den økte mortaliteten, og dermed forkortet 

livslengde. Vi ser at det er overlapp mellom røyking og andre livsstilsfaktorer, og flere av 

disse bidrar til økt risiko for både kreft og hjerte- og karsykdom. Det er viktig å differensiere 

mellom risikofaktorer og sykdommer når man ser på dødeligheten blant disse pasientene for å 

kunne planlegge forebyggende tiltak og intervensjoner. 

Som nevnt tidligere er personer med alvorlig psykisk lidelse både mer tilbakeholdne med å ta 

i bruk helsehjelp (25), samtidig som de blir tilbudt mindre screening og får mindre 

oppfølgning av deres komorbide tilstander (78, 79). Det er også kjent at personer med alvorlig 

psykisk lidelse generelt har dårlig livsstil med lite fysisk aktivitet, spiser lite variert og har 

stort røykforbruk (35, 45). Ca. 50% av personer med alvorlig psykisk lidelse røyker (47, 49). 

Røyking viser seg å øke risiko for utvikling av komorbide tilstander som CVD, 

lungesykdommer og kreft (45).  

Antipsykotika påvirker hjertet direkte ved å forlenge QTc-tiden som potentielt kan gi 

ventrikkelarytmi og plutselig hjertedød (20, 28). Samtidig påvirker antipsykotika hjerte- og 

karsystemet indirekte ved å kunne gi myokarditt, kardiomyopati, sinustakykardi, ortostatisk 

hypotensjon og trolig i noen tilfeller høyt blodtrykk og hjerteinfarkt (20). Også metabolske 

bivirkninger som vektøkning, dyslipidemi og diabetes type 2 er av betydning for risiko for 

hjerte- og karsykdom (19). Disse bivirkningene bidrar til økt hjerte- og karsykelighet, 

samtidig som at antipsykotika er en viktig behandlingsform for å sikre at pasientene holder 

seg friskere ved å unngå tilbakefall, reinnleggelser og stress (24, 25).  

Vi har vist at den viktigste årsaken til kortere forventet levetid er CVD (3). I tillegg til røyking 

og bivirkninger av antipsykotiske legemidler er det flere faktorer som kan forklare dette, blant 

annet dårlige levevaner, lav sosioøkonomisk status og underbehandling av somatisk sykdom 

(69). Kreft er den nest hyppigste dødsårsaken blant pasienter med schizofreni (3). Det er 

observert at brystkreft forekommer hyppigere hos kvinner med schizofreni (90). Også en 
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rekke andre kreftformer er blitt observert oftere ved schizofreni. Samtidig er det verdt å nevne 

at antipsykotika har vist å ha en antiproliferativ effekt på kreftcellene noe som sekundært kan 

redusere risikoen for kreftutvikling (95).  

For å bidra til å øke levealder hos disse pasientene finnes det ulike intervensjoner. Som 

behandler bør man alltid ha oversikt over de ulike komorbide tilstandene pasienten eventuelt 

har. Det bør regelmessig tas blodprøver for å måle blant annet lipid- og glukosenivåer (35). 

Hvis pasienten går på litium må man også regelmessig kontrollere skjoldbruskkjertel- og 

nyreverdier (105). Når det gjelder de plagsomme bivirkningene av antipsykotika som mange 

av disse pasientene får, er det ved valg av antipsykotika og dosering viktig å vurdere 

bivirkninger i forhold til effekt. EKG-screening bør også gjennomføres om situasjonen tilsier 

det (20, 29). Man bør også vurdere hyppigere screening for noen kreftformer som man ser 

oppstår hyppigere hos de med alvorlig psykisk lidelse (90).  

Som behandler bør man følge pasienter med alvorlig psykisk lidelse nøye, spesielt i perioder 

med høyt sykdomstrykk. En god relasjon mellom behandler og pasient er viktig for å bedre 

etterlevelse og oppmøte. I tillegg tenker vi det er det viktig at behandler gir pasientene 

tilstrekkelig informasjon om deres psykiatriske sykdom og potensielle komorbide tilstander. 

Som behandler bør man også motivere pasientene til å endre livsstil som å tilby tiltak for 

røykslutt eller gi råd om kosthold og trening. Individuell plan kan være lurt å sette opp for 

lettere å samarbeide og hjelpe pasientene til å gjennomføre de ulike helsefremmende tiltakene.  

Forkortet livslengde hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse er et stort helseproblem som 

krever stor innsats. Det er derfor viktig at helsepersonell kjenner til problemstillingen og 

behandler «hele mennesket», ikke bare de spesifikke psykiske problemene. Videre er det et 

samfunnsproblem at vi har en gruppe av befolkningen som har forkortet livslengde uten at det 

iverksettes nødvendige tiltak fra myndigheter. Det kreves mer kunnskap om årsaker og flere 

studier for å finne mer virksomme forebyggingsstrategier. 
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