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«Når sjela plager kroppen» 

Om forholdet mellom psykiske lidelser, 

somatisk sykdom og forventet levetid 

v/ Olav Elvemo
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Psykiske lidelser og forventet levetid

• Psykisk syke menn har 20 år kortere levetid enn den 

generelle befolkningen 

• Psykisk syke kvinner i gjennomsnitt dør 15 år 

tidligere

Rapport utarbeidet av en felles nordisk forskningsgruppe -
med tall fra Sverige, Danmark og Finnland
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Årsaker til kortere levetid for psykisk syke

➢ Spesielt unge dør tidligere 

av voldsom død, i form av 

ulykke, vold eller selvmord

➢ Mangelfull fysisk aktivitet 

➢ Røyking

➢ Dårlig kosthold 

➢ Vanskeligere å ivareta andre 

sunne helsevaner

➢ Stigmatisering, diskrimi-

nering og utstenging

➢ Mangelfull oppfølging av 

somatisk helse

➢ Bivirkning av legemidler 

som økt appetitt og risiko 

for overvekt

➢ Hos personer med 

schizofreni og bipolar 

affektiv lidelse var det en 

markant overdødelighet 

på grunn av 

hjertesykdom



De fleste velferdsoppgaver løses best i kommunene
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Er det blitt mindre vafler og mer fysisk 

aktivitet i psykisk helsearbeid?
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Når kronisk sykdom preger livet!

- hjelp til livsmestring
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René Descartes - syndebukken?



Sandvika Nevrosenter

10.05.2017, side 8

Kronisk fysisk sykdom - ikke kun biologi

➢ Mange sykdommer må 

forstås i en biopsykososial

modell

➢ Sosiologiske og 

psykologiske forhold 

• påvirker nervefibrene og 

fortolkningen 

• styrer hvordan man 

oppfatter smerter

Biologisk

(nerve, vev, …)

Psykologisk

(kognitive, humør, 
kontekst, 

forventning…)

Sosiologisk

(miljø, media, 
familie, legen, …)
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Depresjon hos somatisk syke

- noen eksempler

37.8 % av pasienter med hjertekar sykdom

36.3 % av pasienter med hjerne slag

42.7 % av pasienter med fibromyalgi

40 % av pasienter med parkinson

40 % av pasienter med migrene

50 til 60 % av pasienter med MS
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Å være frisk og syk på samme

tid er en krevende balansekunst

Kroniske

sykdommer

kommer uten

oppskrift på

hvordan de skal

leves med

Mestring – ingen

ferdighet som

følger med

diagnosen

Det er

emosjonelt hardt

arbeid som

mange trenger

mer hjelp til

Målet er å gi 

sykdommen akkurat 

passe oppmerksomhet 

til at en får mest mulig 

ut av livet
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Når kronisk smerte ikke kan 

behandles bort, spiller psyken en stor 

rolle. Der sitter ressursene til å leve 

godt med kronisk sykdom.



Sandvika Nevrosenter

10.05.2017, side 12

Depresjon og somatisk sykdom 

➢ Mange med psykiske helseplager får ikke adekvat utredning, 

diagnostikk og behandling

➢ Det er mye unødig lidelse i denne gruppen

➢ Depresjon øker dødelighet omtrent like mye som røyking 

”Psykiske lidelser i Norge, et folkehelseperspektiv”, 

Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2009 

➢ Depresjon øker dødelighet hos de store sykdomsgruppene 

Helsedirektoratets retningslinjer, 2009 

➢ Det er stor mangel på kompetanse om forholdet mellom 

somatisk og psykisk helse

➢ Psykologisk behandling er sannsynligvis like virkningsfullt 

for andre grupper
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Kan vi fortsatt skylde på denne karen?
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SykdomLivet Livet

IdentitetSykdom i forgrunn –

livet i bakgrunn
Sykdom i bakgrunn –

livet i front

Sykdom

Sykdom i bakgrunn og livet i front
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Selvhjelp

Eks på 

web-side

Daglig 

epost

SMS –

utdyper 

eller 

påminner



Hva er viktig for deg?

Et godt liv på tross av Parkinson!
Skåre

1. samtale 2 samtale

* Leve et liv med mindre stress/bedre balanse 1 2

* Leve bærekraftig – nok søvn 3 4

* Ta parkinsonplagene på alvor/ta medisin i rett tid 3 6

* Forebygge nedstemthet 2 4

* Fokus på det som gir energi og livsglede 2 5
Hvor er jeg nå 1. gjennomsnitt 2. gjennomsnitt

1          2          3          4          5          6          7          8          9           10 2,2 4,2
Ikke bra 
i det hele tatt

Veldig bra        Opplevd nytte
(2. gjennomsnitt – 1. 

gjennomsnitt) 

2,0


