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Inntrykkene som vi psykiatere får er mange. De rommer livsskjebner fylt av angst og
fortvilelse, håpløshet og hjelpeløshet, men også møte med mennesker som har utrolig
livskraft og vilje til å reise seg og gå videre. Dog, i de første møtene kan konturene av de vi
møter, deres konflikter, følelser og tanker om mulige veier ut, være uklare. Vi skimter, men
evner vi alltid å se? Kanskje er det blant annet slike inntrykk som kollega Sigrun (bakvendt:
Nurgis) Hope, overlege Ph.D. ved avdeling for nevrohabilitering ved Oslo
universitetssykehus, fester til lerretet? Hennes utstilling i Oslo malerklubbs lokaler på
Briskeby i Oslo i februar var en vandring fra spenninger mellom mennesker til det
sommerlige og optimistiske.
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«Livet har vært tungt i månedsvis. Du føler deg sliten. Du føler deg dyster. Du grubler.
Psykoterapi og antidepressiva har ikke hjulpet. Så leser du om løsningen: ketamininjeksjon. I
løpet av timer skal plagene være borte. En lett eufori griper tak i deg som den første
fønvinden om våren. En lise. Du kan igjen leve livet som før … noen dager, kanskje en uke
eller to. Ingen endringer i livet er nødvendig her!» Dette er kvintessensen av reklamen.
Hvor mange som opplever akutt symptomreduksjon av intravenøs ketaminbehandling ved
dype depresjoner, som internasjonalt er hovedindikasjonen, er usikkert. Det er rapportert
både positive og negative placebokontrollerte studier. Noen angir respons hos 60-75% av de
som tidligere ikke har respondert på annen behandling. Andre angir under 50% respons og
25% remisjon. Nå er esketamin i form av nesespray godkjent for behandlingsrefraktære

depresjoner i USA. Så hvor står vi?
I en leder I American Journal of Psychiatry 2019; (Jun 1;176(6):422-424O) anfører professor
Schatzberg ved Stanford University en del forhold som trenger avklaring. Han nevner blant
annet at effektstørrelsen av ketaminbehandling over noen tid ikke er spesielt høy, anslagsvis
0.30. Det er også uavklart hvor lenge og hvor ofte nasal esketaminbehandling skal gis. Og
hvis respons på esketamin faller, skal man da øke dosen? Dessuten, tatt i betraktning av at
ketamin har et betydelig misbrukspotensial, kan spørsmålet om det er riktigst å avslutte
behandlingen bli problematisk. Forhold som avhengighet, sosial og legemlig «skade» er
visualisert i figuren. Det er derfor mulig at ketaminbehandling ikke er en varig løsning for
dype kroniske og tilsynelatende behandlingsresistente depresjoner. Nå anbefales dessuten
at man samtidig med esketamin foreskriver antidepressiva og at antidepressiva eventuelt
bør være den eneste behandlingen videre etter en viss periode med både esketamin og
antidepressiva. Det er det samme som man fant for vagusstimulering hvor den initiale
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begeistring fort ble efterfulgt av nøkternhet. Erfaringen var at over tid var tillegg av
antidepressive legemidler nødvendig. For oss psykiatere betyr dette at vi må bevare en
kritisk nøkternhet overfor ketaminbehandling og ikke overselge dette som en vidunderkur.
De etiske problemene ved ukritisk bruk av ketaminbehandling er også nylig omtalt av Á
López-Díaz et al. (Br J Psychiatry. 2019 Aug;215(2):447-448).

Figuren viser en sammenligning av de sosiale og fysiske bivirkninger som ketamin kan ha
samt risiko for utvikling av avhengighet med en rekke andre rusmidler. Hva gjelder negative
sosiale effekter (grønn strek) er disse større for ketamin enn for cannabis, LSD,
methylfenidat, anabole steroider og GHB. Hva gjelder fysiske skadevirkninger (blå strek) er
disse på høyde med metadon solgt på gaten og mer uttalte enn det som ses ved alkoholbruk.
Avhengighetsproblematikken er heller ikke liten (rød strek) med forekomst ikke langt under
amfetaminer og benzodiazepiner (Nutt D, et al. Lancet 2007; 369 (9566): 1047–53).
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Professor Robert Yolken, John Hopkins School of Medicine, Baltimore (Maryland), som
foreleste om hjerne-tarm aksen, takkes av leder av arrangementskomitéen Jeanette BjørkeBertheussen (Stavanger)
Psykiatriveka 2019 fant sted i Stavanger. Nasjonale og internasjonale eksperter holdt
foredrag om status innen psykososiale og biologiske behandlingsmetoder, heri inkludert
også betydningen av kosthold og dets biologiske virkninger på hjernen samt om
sammenhengen mellom hjerne og mage-tarm systemet. Det var også LIS-lege kurs.
Arrangementet var perfekt gjennomført av den lokale arrangementskomitéen og fant sted i
hotel Atlantics nye lokaler hvor også årsmiddagen fant sted med festlige og morsomme
innslag fra arrangementskomitéen.

6

Håvard Bentsen foreleste om betydningen av kost for psykiske lidelser og deres behandling
under Veka 2019

Utvalget for psykiatriveka og arrangementskomitéen
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En kveld under Veka var lagt til BGE kunsthall hvor Bjarne Melgaard hadde utstilling. Bjarne
Melgaard er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo, ved Jan van Eyck-akademiet i
Maastricht og Rijksakademie i Amsterdam. Han bor og arbeider i New York. Melgaard er
mest kjent for sine uttrykksfulle og provoserende malerier, installasjoner, foto og videoverk
(kilde: Wikipedia).

GE kunsthall er et nytt spennende galleri i Stavanger som er viet moderne kunst. Det er vel
verd et besøk. På bildet ser vi til venstre Nora Vaag Miller (Bodø) og til høyre grunnlegger og
eier av galleriet, Eli Lilleeng Ertvaag.
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Den tiltredende leder av Utvalget for Psykiatriveka, Mette Elisabeth Tunset, (St. Olav, til
venstre), den avtroppende leder Marianne Bjørkholt (Kristiansand; til høyre) og Steinar
Furnes, Kongresservice, som var teknisk arrangør av Veka. I bakgrunnen bilder av Bjarne
Melgaard (BGE kunsthall).

Under Veka ble det også valgt inn nye medlemmer til styret. Styret i Npf består nå av Ulrik
Fredrik Malt (Oslo, leder); Tordis Sørensen Høifødt (Tromsø, nestleder), Morten S. Hatlen
(Bergen, økonomiansvarlig), Elisabeth Mork (Asker, bilde), Thorbjørn Sund (Hønefoss),
Solveig Klæbu Reitan (Trondhjem), Petter Andreas Ringen (Oslo), Miriam Kristine Sandvik
(Larvik) og Jacob Jorem (LIS-representant, Oslo, bilde).
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Npf har tatt initiativ til møter med interesseorganisasjoner i løpet av høsten. I første omgang
gjelder det Mental Helse, Mental Helse ungdom (for unge opp til 30 år), LPP
(Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) og RIO (Rusmisbrukernes
interesseorganisasjon).

Det er vedtatt en lovedrning (https://stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2018-2019/vedtak-201819-060/) hvor det i
§168a nå står at «Nødvendige opplysninger knyttet til siktedes helse kan gis videre til de
sakkyndige som foretar en rettspsykiatrisk undersøkelse, selv om siktede ikke samtykker til
slik utlevering. Dette gjelder bare i saker om lovbrudd som kan medføre fengsel i mer enn
seks år og hvor utfallet kan avhenge av om siktede er tilregnelig eller ikke». Bakgrunnen er
nok delvis Breiviksaken hvor de sakkyndige ikke fikk formell tilgang til Barnepsykiatrisk
journal da hans mor nektet dette (teknisk sett var hun innlagt med sin 3-årige sønn).
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På den ene siden er lovendringen kanskje forståelig da manglende tilgang på
journalmateriale kan medføre at sakkyndige trekker feilaktige diagnostiske konklusjoner.
Men det at helsepersonell i alvorlige saker nå SKAL utlevere nødvendige helseopplysninger
til sakkyndige / retten også om tiltalte nekter kan problematiseres. Riktignok er lovendringen
i de fleste tilfeller ikke så betydningsfull da de aller fleste samtykker til innsyn i
helseopplysninger, men lovendringen er likevel en innskrenkning i taushetsplikten leger
forventes å ha. Dette påpekte blant annet leder av Legeforeningen, Marit Hermansen og
leder av Npfs rettspsykiatriske utvalg, Solveig Klæbo Reitan under i høringen i Stortinget i
fjor.

500 års bakrus hadde avisen Vårt land som overskrift da de anmeldte kollega Martin Teslis
bok: «en forbløffende og velskrevet roman spekket med idéhistorisk kunnskap, humor og
karnevaleske situasjoner» Dagbladets anmelder er ikke mindre begeistret: «For en spenstig
tekst fra en debutant! Psykiateren Martin Tesli slår til med en høyst original fortelling der han
hensetter engasjerte og særegne personer fra Norge anno 2014 til den norske middelalderen,
nærmere bestemt 1514, midt i Christian IIs regjeringstid. De mest fargerike opptrinn oppstår
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mellom klostermurene, på en måte som får en til å tenke på Umberto Eco og hans «Rosens
navn». Tesli har skrevet en herlig roman, full av gode setninger og formuleringer, men først
og fremst en flott fortalt historie».

Bilde: Riksantikvaren
Boken begynner med at en emeritert psykiatriprofessor reflekterer over to pasienter han ble
bedt om å vurdere da ingen yngre fant ut av hva det hele handlet om. Hverken ICD-10
diagnoser eller MINI var til hjelp. Det handlet om to svigerbrødre, en fredsforsker – «Leira»
og en medisinsk forsker – «dr. Didriksen», som er innlagt på en psykiatrisk avdeling efter en
skikkelig rangel og slåsskamp. Under samtalen med psykiateren snakker de «mellomnorsk»
fra 1500-tallet. De bruker mange religiøse referanser typisk for det pre-lutheranske Norge.
Historiene de to pasientene forteller er så underlige og sammenfallende at spørsmålet er om
det handler om folie à deux eller kanskje en nevropsykiatrisk betinget psykose på grunn av
hjerneskade hvor innholdet er formet av felles opplevelser dager forut for den utløsende
slåsskampen eller kan det til og med handle om det utenkelige, en faktisk tidsreise tilbake i
tiden?
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De to svigerbrødrenes historie vindes opp i form av korte kapitler som veksler mellom å
være «Leira» og «dr. Didriksen» versjoner av de samme hendelser. Det er spennende å lese
hvordan de to med ulik vitenskapelig og erfaringsmessig bakgrunn forstår samme hendelser
forskjellig.

Med 2018 forståelse som referanse er det ikke lett å kommunisere med mennesker som har
1514 referanser. Dessuten, hvordan man forholder seg til avmakten man opplever i møtet
med 1500-tallets maktpersoner de møter på Hovedøens kloster, avspeiler også de to
personers ulike personlighet. Tesli får frem de to akademikernes hovmod og deres
underliggende forakt for det irrasjonelle i mennesket og dets behov for mening ut over rene
vitenskapelige «sannheter». Den indre «sjelelige tomhet» i disse to representantene for
akademia har, kommer i teksten frem på en underfundig og samtidig elegant måte. Det gir
forfatteren rikelig anledning til å komme med kloke kommentarer om vår tidsalders
monomane rasjonelle og sjelløse søken etter «fakta».

Under psykiatriveka (14.3.2019) ble Martin intervjuet av Sigmund Karterud om bokens
tilblivelse, bl.a. også om hvordan Martin Teslas erfaringer som psykiater og hans filosofiske
og historiske interesser hadde påvirket boken. Å bruke filosofiske og historiske referanser
som klangbunn for å vise hvordan en romantisert idealisme kan komme til kort i møte med
en virkelighet som krever villighet til å forstå en kultur og et annet menneske ut fra dets
premisser, fungerer glimrende. Boken anbefales.
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I et møte i Litteraturhuset i Oslo 8.5 var tema for møtet somatisk sykelighet og dødelighet
ved psykiske lidelser med særlig vekt på schizofreni. Psykiske lidelser er den viktigste
enkeltårsak til sykmelding og funksjonssvikt i den yrkesaktive befolkning. Uførepensjon for
psykiske lidelser innvilges ved yngre alder enn for somatiske sykdommer. Psykiske lidelser
medfører derfor flest tapte arbeidsår i forhold til alle sykdommer. En av grunnen er også at
psykiske lidelser påvirker kroppens fysiologi og dermed henger nært sammen med somatisk
sykdom (tabell). Tilstedeværelse av psykiske lidelser øker også risikoen for alvorlig
helseskade og død, vesentlig på grunn av hjerte-karsykdommer, ulykker og selvmord. Den
økede risikoen for hjerte-karsykdommer er tilstede også hos pasienter som ikke bruker
psykofarmaka. Sykeligheten kan forsterkes av sedativ livsstil, røking, usunt kosthold og for
noens vedkommende alkohol og annet rusmiddelmisbruk. Ikke alle politikere er klar over
denne sammenhengen som krever sterkere psykiaterbemanning innen DPSene.
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I møtet, som ble arrangert av Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network, var foreleserne
Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse (midten) samt styremedlem i Npf,
Petter Andreas Ringen (til venstre) og leder av Npf, Ulrik Fredrik Malt. I den påfølgende
debatten deltok Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for Ap og medlem av Helse- og
Sosialkomiteen («Arbeiderpartiets politikk innen psykisk helse») og Sveinung Stensland,
stortingsrepresentant for Høyre («Regjeringens politikk innen psykisk helse»).

Risikoen for alt for tidlig død i forhold til befolkningen generelt er øket blant gruppen
mennesker som lider av psykiske lidelser uavhengig av medikamentbruk. Den største
risikoen for død er det ved schizofreni, lidelser innenfor det bipolare spektrum og anorexia
nervosa. Dels skyldes dette at psykiske lidelser ofte er forbundet med øket aktivitet i det
sympatiske nervesystem, men også en rekke legemlige sykdommer forekommer oftere enn
forventet ut fra alder og kjønn. Heri også inkludert metabolsk syndrom. Alle disse faktorene
vil øke risiko for hjertearytmi med hjertestans og hjerteinfarkt.
Er det på forhånd hjertesykdom øker risikoen for død. Bidragene biologiske faktorer er også
blant annet immunologiske endringer forbundet med lidelsene. Det samme gjør sedativ
livsstil og øket forbruk av tobakk. Et annet bidrag til den økede dødelighet er risikoadferd,
f.eks. når det foreligger en kombinasjon av psykose og rusmiddelmisbruk. Forekomst av
trafikkulykker og alvorlige kroppslige skader, heri inkludert brannskader, er også øket i
forhold til personer som ikke har psykiske lidelser. Dødsulykker forekommer også noe
hyppigere enn befolkningsdata skulle tilsi.
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Lars Hertervig, Gamle Furutrær, 1865. Foto: Stavanger Kunstmuseum (Dag Myrestrand /
Bitmap)

I tillegg kommer at en del personer med kroniske og alvorlige psykiske lidelser, spesielt
innenfor det schizofrene spektrum, vil kunne ha utilstrekkelig ernæring med øket risiko for
somatiske komplikasjoner som i ytterste fall kan være en bidragende faktor til alvorlig
helseskade på sikt og endog død. Ved schizofreni er Standardisert dødelighetsratio (SMR)
estimert til 2.7. Forekomst av suicid synes å ha gått ned (~40%), mens SMR for død av hjertekarsykdom og kreft synes å øke noe. Den økede forekomst av hjerte-karsykdommer
medfører at forventet levetid ved schizofreni er ca 15-20% kortere enn i
normalbefolkningen.
Personer som lider av schizofreni hadde omtrent 20 ganger høyere risiko for å begå suicid
enn resten av befolkningen, men risikoen synes å være kraftig redusert de senere årene,
antagelig pga tettere oppfølging og behandling. Risikoen er størst tidlig i forløpet av lidelsen.
Mange har også gjort suicidforsøk allerede før første behandlingskontakt. Fordi denne
pasientgruppen oftere bruker voldsomme og mer dødelige metoder i forbindelse med
suicidforsøk, vil en del av de som overlever ha senfølger. Heri også irreversible hjerneskader.
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Arne Bendik Sjur: Rembrandts far VIII (Foto: Kunstverket.no)

SMR hos pasienter med bipolar lidelse type 1 er estimert til 2.8 (95% CI 2.8,2.9).
Dødeligheten er størst hos personer under 30 år (SMR 8.2) og faller noe med økende alder.
Suicid er den viktigste dødsårsaken. Det mangler gode tall for bipolar 2 og bipolare
spektrumlidelser.
Også ved anorexia nervosa er det øket dødelighet i forhold til normalbefolkningen. SMR har
vært estimert til 5.21 (95% CI 3.77, 7.02). Risikoen for død øker hvis det samtidig foreligger
tilleggsproblemer som personlighetsforstyrrelser eller rusmiddelmisbruk.
Ikke-alkoholisk organisk utløst delir (forvirringspsykose) er den viktigste psykiatriske årsaken
til død på somatiske sykehus. Delir er hyppigere dess somatisk sykere pasienten er.
Dødeligheten ved delir under et sykehusopphold er tre-fem ganger øket sammenlignet med
pasienter som ikke utvikler delir. Den økede dødeligheten for delir vedvarer også etter
sykehusoppholdet hvis ikke deliret er borte før utskrivelsen. Delir ved sykehus behandles
stort sett med legemidler i form av tvang uten pasientens samtykke er innhentet da
forvirringspsykosen ikke er forenlig med samtykkekompetanse.
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Melanie Ekholt intervjuer ALLEN FRANCES OM BARN OG UNGE MED ADHD:
SATS PÅ “WATCHFULL WAITING” OG PSYKOTERAPI SOM FØRSTE TILTAK.

I et intervju med Allen Frances, hovedansvarlig for DSM-IV, som jeg hadde med ham i en
klar, men kjølig novemberdag i Stavanger 2018, stilte jeg ham noen spørsmål omkring
utredning og behandling av ADHD.

Hva mener du med at Norge må unngå å gjøre de samme feilgrepene som USA?
I USA har vi hatt en eksplosiv økning av ADHD. Det var tidligere 3-5 % av barna som hadde
diagnosen, nå er det 15%. Norge har et mye lavere antall barn med ADHD. Hva gikk galt i
USA? Det er flere faktorer. De diagnostiske systemene var for «løse», det var for lett å få
diagnosen ADHD. De farmasøytiske firmaene har for mye makt og penger, så de kan
markedsføre legemidler på TV, i aviser og på internett. De overbeviser leger og foreldrene
om at stimulerende midler blir gitt for sjelden.

Men firmaene bruker forskning for å argumentere.
Noe av markedsføringen er basert på forskning, men det meste av argumentasjonen som
brukes er misvisende. Den beste predikatoren for ADHD i USA og i 12 andre land er barnets
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fødselsdato. De yngste barna i klassen har to ganger så stor sjanse for å få en ADHDdiagnose sammenlignet med de eldste. Umodenhet er blitt til en lidelse.

Men det finnes en viss andel av barnepopulasjonen, kanskje 2-3%, som har uttalte klassiske
ADHD symptomer med tidlig debut og med svært forstyrrende adferd for de selv, for deres
familier og på skolen. De fungerer dårlig. For denne prosentandelen kan sentralstimulerende
medikasjon være meget nyttig. Men hovedpoenget mitt er, sier Frances, at det er dårlig
praksis når 15 % av barnepopulasjonen i USA blir diagnostisert med ADHD og halvparten av
disse behandles med legemidler.

Bilde: Wikipedia
Et annet problem i USA er at ca. 25 % av alle collegestudenter kjøper Adderal™ 1 på det
illegale markedet. Det skyldes blant annet at personer som får en resept for ADHD ofte
selger sine legemidler til venner og andre studenter. Hvis terskelen for å forskrive
sentralstimulerende legemidler er lav, finner legemidlene lettere veien til det illegale
markedet.

Det er viktig å formidle til ungdommen at de må respektere den terapeutiske relasjonen og
ikke selge eller gi bort legemiddelet. Frances understreker også viktigheten av å ha tid til å
snakke med barna, spesielt i begynnelsen av forløpet. Ved å investere tid i begynnelsen, vil
en kanskje oppdage at personen ikke trenger legemidler.

1

Kun på godkjenningsfritak i Norge. Inneholder en blanding av amfetamin og deksamfetamin.
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Hvordan kan vi vite hvem som bør få legemidler?
Den eneste måten du kan skille på disse to gruppene av barn og unge; de som har nytten av
legemidler og de som får det verre eller ikke har effekt, er å gjøre en tidkrevende evaluering
og være avventende med legemidler, «Watchfull waiting».

Det er norske kollegaer som sier at det kan være kontraindisert å tilby psykoterapi til barn
med ADHD?
De tidlige studiene som ble utført på 90-tallet på Duke Universitetet, der jeg jobbet sier
Frances, viste at akutt var legemidler var mer effektive enn psykoterapi og annen psykologisk
behandling. Men når de gjorde oppfølgingsstudiene så fant de at psykologiske
behandlingsformer også hadde effekt og var nyttig for barn med ADHD.

Hvordan bør helsevesenet organiseres for best mulig å møte pasienter med ADHD?
Fagfolk må arbeide innenfor de systemene de har, men hvis jeg kunne få etablert et nytt
behandlingssystem, ville det beste være å investere tid og penger i en god og grundig
vurdering i begynnelsen av forløpet. Heri inngår også en kyndig evaluering av hvem som
trenger legemidler og hvem som ikke trenger det. På lang sikt vil en slik tilnærming være
mye bedre for barna og mye billigere for både familier og samfunnet enn dagens praksis.

Melanie Ekholt
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Norsk psykiatrisk forening har fått nye nettsider. Disse er nå lagt opp etter samme mal som
de andre fagmedisinske foreningene innen Legeforeningen.
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/). Sidene er under
utvikling. Npf er glad for tilbakemeldinger, spesielt med tanke på hva dere savner, mener bør
endres eller forbedres. Send mail til nina.finstad@legeforeningen.no.

Food and Drug Administration (FDA) i USA har i juni 2019 godkjent et nytt legemiddel for
behandling av nedsatt seksuell lyst (Hypoactive Sexual Desire Disorder – HSDD) hos kvinner,
bremelanotid - handelsnavn Vyleesi™. Vi kan derfor oppleve å kunne få forespørsel fra noen
pasienter om de ikke kan forsøke Vyleesi™. Her følger en kort oppsummering:
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Psykiatere er godt kjent med at redusert seksuell lyst ikke sjelden forekommer også hos
kvinner som sliter med psykiske lidelser. Hos mange oppleves manglende lyst som en
belastning. Smerter ved samleie er ofte en bidragende faktor. Dessuten ligger det ofte
sammensatte psykososiale belastninger til grunn for problemene. Heri inkludert tidligere
seksuelle traumer og overgrep så vel som pågående konflikter i forhold til partner. Ulike
former for individuelle psykoterapi eller parterapi, eventuelt hvis det er smerter involvert
også fysioterapi rettet mot bekkenbunnmuskulatur, er da også en vanlig behandling. Ulike
legemidler kan være en viktig enkeltårsak til den reduserte seksuelle lysten. Eksempler er
både psykofarmaka som f.eks. SSRIer og antipsykotika så vel som legemidler for somatiske
problemstillinger. I slike tilfeller er selvfølgelig dosereduksjon eller endring av medikasjonen
tiltak man først må vurdere.
Men de som har forsøkt å hjelpe kvinner med redusert libido som ledd i en psykisk lidelse
vet at det er kvinner hvor det ikke med sikkerhet kan påvises seksuelle traumer eller
overgrep i livshistorien, pågående konflikter i forhold til partner eller bivirkninger av
legemidler. Hvis man også har utelukket at det foreligger underliggende somatiske
sykdommer eller skader som forklarer den reduserte lyst, er spørsmålet om en
«libidobooster» kan være verd å forsøke.
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I løpet av de siste tyve årene har det vært forsøkt en rekke ulike biologiske intervensjoner for
å behandle nedsatt seksuell lyst hos kvinner, men uten at disse har vist seg å ha slående
effekter. Eksempler er flibanserin (ikke registrert i Norge), bupropion (Wellbutrin®),
onabotulinum toxin A (Botox®) og intranasal oxytocin (Syntocinon®) Gjennomgående viser
undersøkelsene at placeboeffekten ved slike behandlinger er stor (Weinberger JM og
medarbeidere. Female Sexual Dysfunction and the Placebo Effect: A Meta-analysis. Obstet
Gynecol. 2018 Aug;132(2):453-458). Hos postmenopausale kvinner brukes dessuten i noen
grad ospemifen (ikke-hormonell østrogenreseptormodulator, ikke registrert i Norge),
testosteronplaster og intravaginal prasteron (dehydroepiandrosteron - DHEA).

Legemiddelet, bremelanotid, er en melanocortin-4 reseptor agonist. Det skal påvirke
dopaminerge baner som er involvert i seksuell respons. Kvinnen skal selv sette bremelanotid
subcutant (lår eller mage) ved hjelp av autoinjektor. Maksimal serumkonsentrasjon
foreligger efter ½ til 1 time.

Riktignok synes bremelanotid å hjelpe flere enn det placebotabletter gjør, men forskjellen er
ikke svært stor (Clayton AH, og medarbeidere. Bremelanotide for female sexual dysfunctions
in premenopausal women: a randomized, placebo-controlled dose-finding trial. Womens
Health (Lond). 2016 Jun;12(3):325-37 – artikkelen er gratis tilgjengelig på nettet). Foreløpig
er det heller ikke gjennomført komparative studier av effekt i forhold til tidligere forsøkte
legemidler (se over). Det er også uavklart hvor effektivt bremelanotid er i forhold til
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psykologiske intervensjoner. Dessuten har bremelanotid (selvfølgelig) også bivirkninger som
f.eks. lett blodtrykksstigning (6 mm Hg systolisk; 3 mm Hg diastolisk), kvalme, rødmeanfall
(flushing) og hodepine. Det er vel også usikkert om de fleste kvinner finner at subcutane
injeksjoner er noen god administrasjonsform.

Samlet sett er det derfor på det nåværende tidspunkt tvilsomt om bremelanotid er et
gjennombrudd i behandlingen av redusert seksuell lyst hos kvinner (Nappi RE og Gardella B.
What are the challenges in prescribing pharmacotherapy for female sexual dysfunctions?
Expert Opin Pharmacother. 2019 May;20(7):777-779). Det er også høyst uklart om
bremelaontimid kan være aktuelt i behandling av psykofarmakonindusert redusert seksuell
lyst hvor det ikke er mulig å redusere dose eller endre psykofarmakon. Om man kan øke
behandlingseffekten ved å kombinere bremelanotid med psyko- og fysioterapeutiske
intervensjoner gjenstår å se.
ufm
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Montreal Cognitive Assessment (MoCA) testen er fått stort gjennomslag både i Norge og
internasjonalt. Den er også tilgjengelig på norske nettsider. Fordelen i forhold til Mini Mental
Status (MMS) er at MoCA er mer sensitiv for lettere kognitiv svekkelse enn MMS. Dessuten
består MoCA av enkelte utvalgte tester fra anerkjente nevropsykologiske batterier. Hittil har
testen vært gratis, og det har ikke vært krav om sertifisering.
Copyrightinnehaver har nå bestemt at man fra 1.9.2019 må gjennomgå et treningsprogram
for å ha lov til å bruke MoCA. Innen 1.9.2020 er det bare personer som er blitt lisensiert som
vil få tilgang til testen. Treningen tar omkring 1 time. Argumentet for at det nå kreves formell
sertifisering er å sikre bedre pålitelighet i vurderingene på tvers av brukere. Man ønsker også
å bruke midlene som man får inn på denne måten til å utvikle MoCA videre, heri inkludert en
forkortet MoCA test.

Kilde: https://www.verywellhealth.com/alzheimers-and-montreal-cognitive-assessment-moca-98617
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Sertifisering, som gjelder for to år, er relativ dyr. For én person er prisen US$ 125 (ca. 1100
norske kroner pr 2019). Det gis rabatt hvis det bestilles sertifisering av flere personer
samtidig. Eksempel 10% for 10 - 49 deltagere; og 15% for 50-74 deltagere. Det er pt uklart
om de nye reglene vil innebære at MoCA vil bli fjernet fra norske nettsider. Og ikke minst er
det uklart hvordan Copyrightholder skal kunne kontrollere om MoCA bare brukes av
sertifiserte skårere i den vanlige klinikken i Norge. Nærmere informasjon om opptreningen
finnes på nettsiden: https://www.mocatest.org/training-certification/?access
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Ragnar Vogt (1870-1943) var landets første professor i psykiatri. Han var i en årrekke knyttet
til Gaustad sykehus. Han ble leder av Universitetets psykiatriske klinikk på Vinderen da
denne ble åpnet i 1926. (Senere omgjort til et DPS under Diakonhjemmets sykehus). Han ble
utnevnt til dosent ved Universitetet i Oslo i 1909 og professor i 1915. Vogts bok fra 1923:
«Nogen hovedlinjer i medisinsk psykologi og psykiatri» var en mye brukt lærebok der han la
spesiell vekt på banebrytende skoleretninger som William James, Sigmund Freud og Emil
Kraepelin. Vogt var også sterkt opptatt av psykiatriens etikk og avholdssaken. Ifølge Freud
var Vogt den første som introduserte psykoanalysen i forelesninger i akademisk psykiatri
(1913). (Tekst fra Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal akademiske 2018).
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Tvangslovutvalget (også kalt Østenstad-utvalget etter utvalgets leder) offentligjorde i juni sitt
forslag til ny tvangslov. Det banebrytende i deres forslag er i tråd med det som Norsk
psykiatrisk forening foreslo i sitt tvangsdokument (november 2018, se våre nettsider),
nemlig: Det bør lages en felles lov om bruk av tvang for somatisk medisin og psykiatri.
Lovteknisk er imidlertid en slik omlegging svært komplisert. Det vil derfor nok enda gå noen
år før en slik lov blir vedtatt i Stortinget.
Denne NOUen er på 809 sider. Det er derfor ikke mulig å gjengi Tvangslovutvalgets
argumentasjon og alle dets forslag. Her skal bare nevnes at utvalgets flertall foreslår en klar
innstramming av adgangen til alle former for tvangsmedisinering. Utvalget foreslår at det
skal være adgang til å reservere seg mot behandling av psykiske lidelser med bestemte typer
antipsykotika eller samtlige typer, i inntil ti år. Det er en forutsetning at personen tidligere
har hatt psykose og blitt behandlet med antipsykotika. Forhåndserklæringen om reservasjon
skal godkjennes av tvangsbegrensningsnemnda, et nytt organ mye likt det som Npf foreslo i
sin utredning.
Det foreslås også at selv der hvor pasienten har akseptert medikasjon, kan denne når som
helst trekke tilbake frivillighetserklæringen, også i en situasjon der vedkommende ikke
regnes som beslutningskompetent (!). Men utvalget anfører samtidig at reservasjonen ikke
skal gjelde i nødssituasjoner, hvis personen på grunn av alvorlig sinnslidelse utgjør en
nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse, eller hvis hensynet til
omsorgssituasjonen for barn gjør seg gjeldende som et tungtveiende argument mot å tillate
reservasjon.
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Det foreslås blant annet også at det etableres en ordning med Uavhengig Psykiatrifaglig
Undersøkelse (UPO) der særlig kvalifiserte psykiatere ved behandling av klagesaker skal gjøre
en selvstendig gjennomgang av det faglige grunnlaget for tvangsmedisinering og gi en
uttalelse til klageinstansen, tvangsbegrensningsnemnda.
De psykiatriske vurderingene som gjøres synes noen steder forunderlige ut fra
kunnskapsfronten og klinisk erfaring. Npf vil gå grundig gjennom forslagene og – i samarbeid
med Legeforeningen – utarbeide en høringsuttalelse. Denne vil bli lagt ut på våre nettsider.
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Psykiateren utgis av Norsk psykiatrisk forening (Npf) ved styret. Psykiateren sendes
elektronisk til alle medlemmer. Redaktører: Leder av Npf Ulrik Fredrik Malt, spesialrådgiver
Npf Ola Marstein og rådgiver Nina Finstad: npf@npf.legeforeningen.no

