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Mens vi venter på Godot1 

Teaterstykket skrevet av Samuel Beckett i 1948, handler om Vladimir og Estragon 

som venter på en Herr Godot som aldri dukker opp. Stykket blir regnet som det absurde 

teaters gjennombrudd.  

I Becketts stykke kommer på slutten av første akt en ung gutt og hilser fra Godot. 

«Godot sier han kommer ikke i kveld, men sikkert i morgen». Og slik fortsetter det. Mer 

 
1 I 1987 ble stykket satt opp i San Quentin-fengselet i California for 1400 innsatte. Fangene kjente seg igjen i 
stykket, og det ble en suksess (Kilde: Wikipedia). Det bør også nevnes at Beckett led av depresjon og fra 1934 til 
1935 gjennomgikk psykoanalytisk terapi hos Wilfred Bion i London. Bions første pasient! Terapien skal visstnok 
ha preget både Beckett og Bion for livet.   
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venting og en ny budbringer som hilser fra Godot og sier at han ikke kommer nå, men sikkert 

i morgen. I teaterstykket fortsetter Vladimir og Estragon å vente. Uten å gjøre noe. De bare 

venter. De venter på en illusjon. 

Et aspekt ved Godot og Estragons illusjon er at «sikkert» oppfattes som et løfte, en 

meddelelse som er troverdig. Men sikkert i politisk sammenheng betyr bare at intensjonen 

er der, men notabene, kun der og da.     

 

 http://maprofdelettres.blogspot.com/ 

Det er mange paralleller til det politiske teater som forholdet mellom det psykiske 

helseverns forventninger og statens løfter og faktiske tiltak i forhold til psykiatri er. For selv 

om den gylne regel for lengst er rustet bort, fastholder politikere generelt og 

helseministeren spesielt, at man vil prioritere psykiatri. Vi, som Vladimir og Estragon, venter 

derfor tålmodig på at utsagnet skal materialisere seg i flere LIS-stillinger, bedre organisering 

og finansiering av det psykiske helsevern. Men intet skjer. 
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Vi som profesjon må bevege oss bort fra denne absurde ventingen på Godot. Vi må ta 

kreative initiativ som kan medføre at Godot til slutt opplever at han faktisk må komme til 

oss. Eksempelvis utvikling av nye modeller for drift av DPSer og avdelinger som er faglig 

fundamentert. Vi må også utvikle forslag til mer effektive måter å redusere dagens 

skjemamareritt. Når ½ av tiden til en psykiater går med til skjemautfylling er det noe som er 

fundamentalt galt.  

Kort sagt: Det er vi som kan og må finne løsninger. Vi kan ikke overlate innovasjon til 

helsebyråkrater som ofte kan være teoretisk godt skolerte, men ha liten forståelse for den 

kliniske hverdag. Norsk psykiatrisk forening må være en sentral aktør i et slikt arbeid, i nært 

samarbeid med Psykologforeningen og de som «arbeider på gulvet». Vi ønsker det nye styret 

«Lykke til!».    

ufm 

 

Daniel Soelseth3 

Lesing har betydning for utviklingen av barns empati og emosjonelt språk. Men 

mange barn og unge leser lite. Det samme gjelder mange voksne. Deres hovedbeskjeftigelse 

på fritiden er ofte dataspill. Vi er vant til å betrakte dataspill i lys av forskningen på 

 
2 Idéen og kilde til noe av dette stoffet er hentet fra periskop.no: et tverrfaglig tidsskrift om kunst for barn og 
unge. 
3 Daniel Soelseth er norsklektor og master i digital kommunikasjon og kultur.  
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spillavhengighet. Men spørsmålet er om dataspill også kan ha positive effekter, f.eks. samme 

effekter som bøker? I en masteroppgave analyserte Soelseth fire spill, som alle på ulike 

måter handlet om sorgen etter et dødsfall. 

Eksempler som gis er en families opplevelse fra det ene barnet ble alvorlig kreftsykt 

og fram til det døde tre år senere, bare fire år gammelt. Andre spill kan ha fokus på ulike 

typer dødsfall og hvordan spilleren gradvis må klare å håndtere sine egne følelser. Et spill tar 

utgangspunkt i hevntanker knyttet til krig (som spillet starter med). Gradvis får man vite at 

det ligger noe mørkere bak hevntankene, som sjalusi mellom to søstre, eller en barndom 

preget av overgrep og slaveri. 

Handingsscenene bygger ofte rundt å drive historien videre, mens samtalene finner 

sted i såkalte «cutscenes», filmklipp som fungerer som overgangsscener mellom ulike nivåer 

i spillet. Alle disse spillene legger opp til at spilleren må reflektere over karakterenes følelser 

gjennom dialoger og valg. Spilleren blir direkte involvert gjennom for eksempel å bestemme 

når karakterene skal velge å prate om sorgen. Man kan også lære hvordan man skal angripe 

tekster for å skape mening (literacy). Empiriske data gir støtte til at denne type spill kan 

bidra positivt til psykiske helse hos barn og tenåringer4,5.  

thatdragoncancer.com 

Det er neppe tvil om at for mye dataspill kan ha negative effekter, men kan dataspill 

utviklet med lignende fokus som for barn, ha positiv effekt også hos voksne? Det er absolutt 

tenkelig. Det er riktignok foreløpig relativt lite empiriske data for voksne. Men de 

publikasjoner som foreligger, bl.a. ved behandling av psykiske lidelser hos soldater etter 

krigstraumer6, indikerer alle at noen dataspill kan ha positive effekter på psykisk helse7. Det 

 
4 Koves-Masfety V, et al. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2016 Mar;51(3):349-57 
5 Granic I, et al. Am Psychol 2014 Jan;69(1):66-78. 
6 Carras MC et al. Soc Sci Med 2018; Nov;216:124-132. 
7 Ferrari M, et al. JMIR Res Protoc 2020 Jun 24;9(6):e13834 
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er derfor sannsynlig at en del dataspill kan bli et nytt terapeutisk verktøy i behandling av 

psykiske lidelser også hos voksne. Følg med!  

ufm 

Mannen fra Hamar 

I anledning av at Lars Lien, som har en lang og imponerende karriere innen psykisk 

helsevern og ROP, tiltrådte som ny leder av Npf, stilte vi ham noen spørsmål: 

 

Kan du kort gjengi de viktigste forhold som har særlig betydning for dine kvalifikasjoner 

som ny leder av Npf? 

Som spesialist i både samfunnsmedisin og psykiatri, vil jeg se psykisk helse i et 

samfunnsperspektiv. I tillegg har jeg mye internasjonal erfaring med samarbeid både med 

fattige og rike land som nok også setter preg på meg som leder. Erfaringene min fra mange 

år i Finnmark har også vært viktige. 

Opp gjennom årene har jeg hatt god kontakt med og samarbeidet mye med bruker og 

pårørende organisasjonene. Dessuten vil jo tiden som sykehus direktør og klinikkleder være 

med å prege mitt lederskap siden jeg da også vet hvordan det er så sitte på andre siden av 

bordet. Sammenhengen mellom rus og psykisk helse har jo opptatt meg mye de siste 10 

årene. 

 

Lars Lien. Foto: privat 
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Hva mener du er de viktigste utfordringene som norsk psykiatri står overfor i de nærmeste 

årene som kommer? 

Det å jobbe for at den gylne regel blir fulgt helt ned i helseforetakene og å bygge opp 

kapasiteten i psykisk helse slik at sengetallet ikke går ytterligere ned. Ambulante tjenester 

med FACT- og ACT-team må fortsatt bygges ut til de meste utsatte gruppene. Vi må ta i bruk 

ny forskning raskere særlig knyttet til ny utprøving av medikamenter og mer digitale 

tjenester.  

Dessuten er det fortsatt mye å gjøre for at tjenestetilbudet skal være likt i helse landet 

og at ventetidene går ned slik at rehabiliteringen kan starte raskere. Dessuten vil jeg si at det 

å bygge ned barrierene mellom rus og psykisk helse er viktig for å hindre at pasientene må 

koordinere egne tjenester selv og for at vi kan arbeide integrert med begge deler. Den siste 

utfordringen er knyttet til somatisk sykdom og levevaner. 

  

Er det blant disse utfordringene forhold som du mener Npf spesielt bør vektlegge 

fremover? 

Ja, jeg tenker at somatisk sykdom og levevaner er et område hvor jeg forventer at 

foreningen er på banen. Jeg håper også at vi kan bidra med likeverdige tjenester og bidra til 

å hjelpe pasientene med det som er viktigst for dem som ofte er knyttet til områder utenfor 

helsetjenesten som bolig, arbeid og meningsfull fritid, men hvor vi kan bidra god behandling. 

Jeg håper også at psykiatere vil etterutdanne seg og være på høyden også innenfor områder 

vi ikke alltid føler vi behersker. 

 

Antidepressive legemidler har vist seg effektive i å forebygge nye depressive episoder hos 

pasienter som tidligere har slitt med gjentatte depresjoner med markert lidelsestrykk og 

funksjonsreduksjon. Men kan antidepressiva øke risikoen for å utvikle noen grad kognitiv 

svikt eller regelrett demens (Alzheimer)? 
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En prospektiv kohortstudie av personer 65 år og eldre tilsier sannsynligvis ja, HVIS det 

antidepressivet som brukes har signifikante antikolinerge effekter8,9. Blant antidepressiva er 

det først og fremst de fleste tricykliske antidepressiva og paroxetin (Seroxat®). Også 

quetiapin (Seroquel®), som av mange brukes i behandling av depresjoner, har 

betydningsfulle antikolinerge effekter. Hos eldre pasienter bør derfor angv antidepressiva 

med antikolinerge effekter unngås. Det samme bør også andre legemidler med klinisk 

signifikante antikolinerge effekter10    

ufm 

 

 

Journal of Neurochemistry 2021: https://doi.org/10.1111/jnc.15244 

 
8 Health L, et al. J Am Geriatr Soc. 2018;66(10):1948-1955. 
9 Lærebøker i psykiatri beregnet for LIS-leger og spesialister i psykiatri inneholder tabellariske oversikter over 
reseptorprofilene til både antidepressiva og antipsykotika.  
10 Gray SL, et a. JAMA Intern Med 2015 Mar;175(3):401-7. 
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Etter årsmøtet 10.3.2021 har Npf nå følgende styre: 

Styrets leder       Lars Lien (Hamar); bilde side 6 

Nestleder                      Petter Andreas Ringen (Oslo) 

Økonominansvarlig:  Melissa Weibell (Stavanger) 

Styremedlemmer:      Elisabeth Mork (Asker) 

Erik Tholin (Tønsberg) 

Jacob Jorem (Oslo) 

Jessica Gabin (LIPS; Trondhjem)  

    Kristina Norheim Lorentzen (Tromsø) 

Solveig Klæbo Reitan (Trondhjem) 

 

         (Petter) Andreas Ringen                           Melissa Weibell  

 

                                     Jessica Gabin, LIPS  
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Dagene 11 – 13 oktober 2021 arrangerer International Society for the Study of Personality 

Disorders (ISSPD) sin 17de verdenskongress i Oslo. Vi har stilt leder av Nasjonal 

kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, noen 

spørsmål. 

Hva er i dag brennpunktet for forskning på personlighetsforstyrrelser?  

Innenfor behandling er det fokus på effektivisering av de spesialiserte 

behandlingsmetodene, på terapeutiske fellesfaktorer som virker på tvers av de spesialiserte 

behandlingsmetodene, samt fokus på prediktorer, mediatorer og moderatorer for utbytte av 

psykoterapi (for eksempel kjønn, kompleksitet av lidelsen, refleksiv fungering, og 

terapeutfaktorer). Økt kjennskap til slike variabler, altså hva som hjelper for hvem og 

hvordan, kan bidra til at vi bedre kan skreddersy behandlingen til den enkelte pasient. 

Innenfor diagnostikk foregår det omfattende forskning på de nye dimensjonale modellene, 

for at vi skal stå godt rustet når vi skal å ta i bruk disse. Også innenfor genetikk og FMRI 

studier foregår det spennende forskning på økt forståelse av PF. 
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Gjennom det siste tiåret har det med brask og bram vært markedsført en rekke nye 

behandlingsmetoder for personlighetsforstyrrelser, vesentlig ustabil 

personlighetsforstyrrelse, eksempelvis dialektisk atferdsterapi og mentaliseringsterapi. 

Men metaanalyser viser påfallende små forskjeller i effekt i forhold til god klinisk praksis, 

og det anføres at kvaliteten på studiene er svake og at data for oppfølging er svært usikre. 

Har du kommentarer til dette?  

Utvikling av de spesialiserte behandlingsmetodene har ført med seg en betydelig 

behandlingsoptimisme. Fra å være tilstander det ikke var håp for, er trenden snudd til at 

personlighetsforstyrrelse er noe vi kan behandle effektivt. Når terapeuter opplever at 

mennesker med alvorlige personlighetsproblemer reiser seg og går oppreiste ut i samfunnet, 

gir det både frimodighet og ydmykhet.  Men det er de siste 10-12 årene også utviklet gode 

generalistmodeller som tar opp i seg de viktigste felleselementene fra de spesialiserte 

metodene. For mennesker med moderat personlighetsforstyrrelse kan slike 

generalistmodeller gi like god effekt som de spesialiserte metodene. Generell 

psykoterapiforskning viser dessuten at spesifikke behandlingsteknikker har mindre betydning 

for utbytte, sammenlignet med de generelle terapifaktorene.  

 Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs. Foto: privat 

I stedefor å ønske oss mer evidens på større grupper tror jeg fagfeltet vil gjøre større 

fremskritt ved å studere hva som kjennetegner terapier som lykkes, og lære av dem. F.eks. 

hvordan bygge og opprettholde den terapeutiske allianse. Terapeutisk allianse har stor 

betydning for utbytte av psykoterapi generelt, men i vesentlig større grad for behandling av 

personlighetsforstyrrelse. Dessuten er det jo slik at i disse store metastudier blir de ulike 

faktorene vektet likt, og gjennomsnittstallene gjemmer store individuelle forskjeller når det 
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gjelder utbytte for den enkelte pasient – noen får kjempegod effekt, andre oppnår ingen 

endring. Det samme gjelder for terapeutfaktoren – noen terapeuter hjelper mange, mens 

andre oppnår liten endring hos sine pasienter. Terapeutfaktoren viser seg også å ha større 

betydning jo dårligere personlighetsfungering pasienten har. For de dårligst fungerende 

pasientene med komplekse personlighetsforstyrrelser er de spesialiserte 

behandlingsmetodene bedre enn generalistmodellene. Slike nyanser som variasjonen innen 

terapeut og pasientvariabler kommer ikke frem når tallene analyseres som 

gjennomsnittsverdier i store metaanalyser. 

Foto: appolon.uio.no 

Det er riktig at det fremholdes at mange behandlingsstudier ikke har så god kvalitet. Vi 

må kanskje huske på at det er svært krevende å gjennomføre behandlingsprosjekter i denne 

pasientgruppen. Det kreves at det settes av ressurser til behandling i helsevesenet. Skal man 

gjennomføre studier på tilstrekkelig store pasientutvalg er det også nødvendig med mange 

godt trenede terapeuter. Dessuten dreier det seg ofte om terapier som går over lengre tid. Vi 

vet, blant annet fra Norge, at det i klinikken ofte mangler ressurser til å gjennomføre slik slik 

systematisk behandling og følge det opp med forskning. Etterundersøkelser i lang nok tid 

etter behandlingen gir veldig verdifull kunnskap. Det ser vi fra de studiene som er gjort 

internasjonalt. Per i dag er det veldig få studier, og vi trenger flere. Det er dessverre for tiden 

veldig vanskelig å få finansiert denne typen forskning, også i Norge.  
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Hva er den største utfordringen med tanke på fremtiden innen forskning på og behandling 

av personlighetsforstyrrelser? 

- Organiseringen av helsetjenester 

Jeg ser store utfordringer i organiseringen av helsetjenester for pasienter med 

personlighetsforstyrrelse, i implementering av ny kunnskap om diagnostikk og behandling, 

forbedring av behandlingsmetoder, klarhet i hva som hjelper for hvem, og ikke minst å få 

etablert gode behandlingsprogrammer for flere typer personlighetsforstyrrelse. Spesielt 

trenger vi kunnskap om hva som er god behandling for pasienter med unnvikende PF og 

antisosial PF.  

- Diagnostikk 

Det har pågått et paradigmeskifte innenfor diagnostikk av PF det siste 10-året. Vi står 

nå midt i en brytningstid der den kategoriske diagnostikken skal erstattes av en dimensjonal 

forståelse og dimensjonale kriterier. Personlighetsproblemer er noe en kan ha mer eller 

mindre av, er det mye går det over til personlighetsforstyrrelse som finnes i mild, moderat til 

alvorlig form. Alvorlighetsgrad har vist seg å være den faktoren som «trumfer» alt annet hva 

gjelder prediktiv verdi innen personlighetsdiagnostikk. Denne tenkningen og diagnostikken 

skal nå implementeres i klinikk og forskning.    

                                      

Etter at DSM-5 i 2013 kom med en alternativ modell for diagnostikk av 

personlighetsforstyrrelser, AMPD, og ICD-11 fulgte opp mye av dette i 2018, har forskningen 

blomstret i kjølvannet av disse nye modellene. Personlig synes jeg de nye modellene har gitt 
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oss et enklere språk som bedre kommuniserer hva personlighetsproblemer -og forstyrrelser 

er. Dessuten blir det mindre stigmatiserende når problemene defineres på et kontinuum fra 

normal til alvorlig sviktende personlighetsfungering. Her defineres personlighetsforstyrrelse 

først ut ifra personlighetsfungering innenfor selv- og interpersonlig domenet (hhv identitet og 

selvstyring, empati og intimitet), dernest på basis av personlighetstrekk (basert på «the big 

five» modellen). Begge disse kriteriene graderes etter alvorlighetsgrad. Vi står overfor viktige 

spørsmål om hvordan forskning -og behandling skal innrettes etter disse dimensjonale 

definisjonene.  

- Behandlingsretningslinjer 

I mange Europeiske land og flere steder i verden er det etablert nasjonale 

retningslinjer for utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser. Norge er det eneste 

landet i Skandinavia som mangler slike retningslinjer. NAPP sendte nylig inn søknad til 

helsedirektoratet om etablering av slike retningslinjer. Dette bør etableres for å sikre 

likeverdige helsetilbud og integreres i prioriteringer og pakkeforløp. Behandlingstilbudene til 

pasienter med personlighetsforstyrrelse bør sikres uavhengig av bosted, kjønn og alder, slik 

tilfelle dessverre ikke er i dag, og integreres i organisasjon og ledelse av helseforetakene.  

- Forskning 

 

Grønn farge: Redusert glukosemetabolisme hos personer med ustabil personlighetsforstyrrelse sml 

med psykisk friske personer; Rød farge: redusert glukosemetabolisme hos BIP-II pasienter sml med psykisk 

friske personer. Gul farge: Redusert glukosemetabolisme I begge grupper sml med psykisk friske personer. 

Kilde: Erlend Bøen E, et al. Patterns of altered regional brain glucose metabolism in borderline personality 

disorder and bipolar II disorder. Acta Psychiat Scand 2019; 139 (3): 256-268. 
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Videre forskning på hva som er god behandling, for flere typer personlighetsforstyrrelser, 

spesielt bør unnvikende og antisosial personlighetsforstyrrelse også settes på agendaen, og 

ikke minst spørsmålet om hvordan vi kan oppnå bedre yrkesmessig funksjon etter behandling 

Hvilket utbytte mener du klinikere kan ha ved å delta på kongressen?   

Klinikere kan få kjennskap til oppdatert kunnskap innenfor sentrale 

behandlingsmetoder for personlighetsforstyrrelse, som Dialektisk adferdsterapi (DBT), 

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) og Overføringsfokusert behandling (TFT). Både i work-

shop’en med Martin Bohus og i forelesningen til dr. Dawn vil klinikeren også få innblikk i 

hvordan tilrettelegge behandlingen ved samtidig PF og traumelidelser. Personlig gleder jeg 

meg til å høre Dan McAdams snakke om personlighetsutvikling og vår egen Theresa Wilberg 

snakke om Unnvikende personlighetsforstyrrelse. De er begge blant «keynote speakers». 

Dessuten florerer det av spennende ny forskning på symposier og poster sessions.  

Edvard Munch: Vampyr (Foto: Munchmuseet) 

 

Kongressen blir delvis digital?  

Konferansen var opprinnelig planlagt som en fysisk konferanse i Oslo. Dessverre har 

pandemien satt en stopper for det. Konferansen vil derfor arrangeres digitalt worldwide, dels 

som forhåndsopptak av forelesninger og dels som live sessions. Spesielt satses det på ha 

diskusjoner og Q&A (questions and answers) live. Hovedprogrammet vil foregå fra kl.11 om 

formiddagen til kl.19 om kvelden for at folk i andre tidssoner enn vår egen også lettere kan 

delta. Fordelen med det digitale formatet er jo at en kan oppleve konferansen når det måtte 

passe for en selv.  
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Blir det likevel mulighet for å møte kolleger ansikt-til ansikt? 

Ja, i Oslo satser vi på å arrangere en fysisk sammenkomst for kollegaer fra i de 

nordiske landene for å oppleve den digitale konferansen sammen, kunne diskutere 

forelesingene og spise middag sammen. Klinikerne som vil delta fysisk får derfor også få 

muligheten til å treffe andre norske og nordiske kollegaer i feltet. Dessuten kan de få med 

seg en flott mottagelse i Oslo rådhus. 

                         Oslo rådhus. Foto: snl.no 

 

Kontekst  

I nr. 1, 2021 skrev Ulrik Malt en «leder»11 hvor han bl.a. tok opp utfordringene en 

psykiater står overfor når det er enkelte taleføre pasienter som utad med brask og bram 

formidler til befolkningen angivelig fakta som f.eks. at “Alle endringer i hjernen og kroppen 

ellers, som er funnet ved schizofreni, skyldes bivirkninger av antipsykotika» eller at 

psykofarmaka «avkorter levealderen med 26 år»12. Forskning som viser noe annet er 

«betalt» av kommersielle interesser og ikke troverdig. Kort sagt: juks. Eller som en uttalte: 

 
11 (https://www.legeforeningen.no/contentassets/cbeb93b089444f1488f964997ca2a908/psykiateren-2021-1-
januar.pdf). 
12 Aftenposten 31.12.2020 

Alternative sannheter 2.0 
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Psykiatri er «offentlig godkjent kriminalitet». Malt kalte slike påstander som heller ikke 

støttes av forskning finansiert av ikke-kommersielle kilder, for alternative sannheter.  

Kritikk 

I motsetning til hva Malt mener han formidlet, mener Magnus Hald (Tromsø) at 

lederen kan forstås dit hen at psykiateren ikke skal lytte til pasientenes erfaringsbaserte 

kunnskap. Med andre ord at lederen i bunn og grunn omhandlet «symmetrien i psykiater-

pasientrelasjonen» hvor budskapet var at det var psykiaterens synspunkter som skal være 

basis for relasjonen. Hald ble provosert av lederen. «Artikkelen er opptatt av det 

kunnskapsbaserte. Samtidig er det vanskelig å se hvilken kunnskap det er som ligger til grunn 

for den demoniseringen av «enkelte taleføre pasienter» og «interessegrupper» som 

artikkelen gir utrykk for». Hald har derfor skrevet en ny versjon kalt «Alternative sannheter 

2.0» med en annen vinkling.   

Magnus Hald 

 

«ALTERNATIVE SANNHETER 2.0» 

Noen få, men ofte taleføre psykiatere setter i dag spørsmålstegn ved gyldigheten av 

pasientens erfaringsbaserte kunnskap. De er overbevist om at pasientens egen forståelse 

ikke er til å stole på. Samtidig bringer disse med seg en overbevisning om at det finnes en 

«alternativ sannhet». Det er denne sannheten de mener at pasienten skal legge til grunn for 

sin behandling. Det er først og fremst forskning på- og erfaring med ikke biologiske  
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tilnærmingsmåter som forkastes. Dette selv om uavhengige fagfellevurderere har vurdert 

denne kunnskapen som gyldig. 

Foto: Wikipedia 

Konspirasjonsteorier? 

Overbevisningene kan bli sterke og få karakter av konspirasjonsteorier. F.eks. at all 

kunnskapsgenerering som ikke helt eller delvis er finansiert eller økonomisk støttet av 

legemiddelindustrien er juks og uten sannhetsgehalt.  Eller at all forskning som viser at det 

hos pasienter med symptomer forenelig med de klassiske former for schizofreni, forut for 

behandling, er en betydelig overvekt av alvorlige traumer i barndommen er feil. Psykologiske 

og sosiale forhold har ingen betydning.  Formidler pasienten at slike «alternative sannheter» 

ikke er forenelig hverken med kunnskapsfronten eller egen opplevelse av plager, kan han 

eller hun i verste fall bli personlig angrepet som kunnskapsløs, uten innsikt og uten 

samtykkekompetanse. Man kan bli stemplet som en som ikke lytter til de virkelige 

ekspertene, som ikke tar disses perspektiv med i sine vurderinger.  

 

Følelsesmessig belastning for den enkelte pasient 

Det kan være en stor følelsesmessig belastning for den enkelte pasient å bli utsatt for 

slik demonisering. Hvis grupper av psykiatere som fremmer «alternative sannheter» blir 
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høylytte nok og får media med på laget, kan enkelte politikere, ved å signalisere forståelse 

for den frustrasjon som ligger bak, bli forstått slik at de støtter konspirasjonsteoriene. Det 

øker presset på brukerkunnskapen og på den enkelte pasient. I sin ytterste konsekvens kan 

psykiaterbestemte «alternative sannheter» da trumfe forskning og brukerkunnskap, og vi 

kan risikere at det utvikler seg et politisert, og ikke faglig fundert psykiatrisk behandling. 

 

Lytte til pasienten eller psykiateren? 

Skal psykiatere gi optimal hjelp er det en selvfølge at pasienter lytter til psykiaterens 

oppfatninger av årsaker til psykiske plager og hvilken type behandling psykiateren er i stand 

til å gi. Men strider psykiaterens oppfatninger av årsaker og meninger om hva som er riktig 

behandling med det tilbudet pasienten ønsker, kan det innebære at pasienten eksplisitt er 

nødt til å finne seg en annen behandler. 

 William Hogarth, Bedlam 

 

Alt som glimrer, er ikke gull 

Løpende støtte i forhold til å forstå og vurdere egen situasjon er nødvendig for å klare 

å stå i dette.  Høy selvtillit er påkrevet for at pasienten kan ha den trygghet som trengs når 

hun eller han konfronteres med «alternative sannheter». Men også nødvendig for at 

pasienten kritisk kan vurdere nye påstander som begrunnes med forskningsfunn. Alt som 

glimrer, er som kjent ikke alltid gull. I tillegg er det påkrevet at pasienter utad, saklig og 

nøkternt med jevne mellomrom gjør rede for betydningen av å ta erfaringsbasert kunnskap 
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på alvor, selvfølgelig uten å angripe enkeltpersoner eller talsmenn for Norsk psykiatrisk 

forening.  

Magnus P. Hald 

 

Når man i tradisjonelle lærebøker beskriver hvordan barn reagerer på ulykker, 

katastrofer og krig, vektlegges at disse i stor grad reagerer som de voksne rundt dem. 

Bevarer de voksne relativ ro, bevarer barn ro. Får de voksne panikk, får barna panikk. Men et 

slikt perspektiv overser at barnas egen forståelse av det som skjer ikke nødvendigvis 

avspeiles i deres observerbare adferd. Tvert imot kan barnas egen forståelse av hva som 

skjer være langt mer sammensatt enn det vi voksne kan forestille oss. Ja, ofte kan det være 

detaljer eller små hendelser som voksne knapt vil reflektere over som brenner seg for evig 

inn i deres sinn og kan prege barnet i resten av deres liv. Jeg har nettopp lest ferdig Svetlana 

Aleksijevitsjs bok «De siste vitnene». Det er en brutalt rystende bok å lese, fylt av angst, 

fortvilelse og smerte som man knapt kan forestille seg. Men det er samtidig også en utrolig 

lærerik bok om hvordan barn opplever og forstår krig og dens grusomheter. Den burde være 

pensum for alle innen det psykiske helsevern som arbeider med traumatiserte barn og 

familier.  

ufm 
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Twee koppen (1924; Herman Bieling (1887-1964) Foto: privat 

Det er allmenn enighet om at det er mangel på psykiatere i Norge. Men hvordan er denne 

mangelen sett i lys av psykiaterdekningen i en del andre Europeiske land13?  

 

Tyskland  27.4 

Hellas   26.2 

Norway  25.9 

Nederland  23.9 

Finland  23.6  

Sweden  23.5 

Iceland  23.5 

Lithuania  23.3 

Frankrike  22.9 

Østerrike  20.1 

Estonia  19.1 

Danmark  18.9 

Storbritannia  18.0  

Italia   17.1 

 
13 Eurostat 2018 data, the numbers of psychiatrists per 100,000 inhabitants. Det er alltid en viss usikkerhet ved 
slik statistikk, så tabellen må betraktes illustrasjon av psykiaterdekningen mellom landene uten at man tolker 
de enkelte tallene som absolutt presise. Det er også forskjell i antall timer psykiatere må bruke til papirarbeid. I 
Norge er det i ferd med å bli >50% som antagelig må være europeisk rekord?      
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Gordon Johnsen (1905-1983) er en av de mest imponerende og ruvende skikkelser 

gjennom tidene i norsk psykiatri. Hans bidrag til at psykoterapi og psykoterapeutisk holdning 

for norsk psykiaterutdannelse kan vanskelig undervurderes14. Hans sterke kristne grunnsyn 

preget av kjærlighetstanken og tilhørende toleranse og empati for alle som led, uansett 

deres livssyn, spilte en vesentlig rolle for denne innsatsen. Sammen med psykiateren Randolf 

Alnæs (1926-2000) utgav han blant annet også et tre-binds verk om psykoterapi som var et 

must for de av oss som fikk vår utdannelse i 1970- og -80 årene. Med sin vekt på klinikk 

fremfor monoman gjengivelse av randomiserte kliniske psykoterapistudier, er bøkene 

fortsatt meget leseverdige for psykoterapeutisk praksis15.  

Gordon Johnsens var en mann som ikke ventet på at myndigheter skulle bevilge flere 

penger til psykiatrien. Var det mangel, som det også var i begynnelsen av femtitallet, tok han 

personlig grep. Han tok opp lån og kjøpte selv (!) Modum Bad i 1954 og bygget det om til det 

som i dag er kjent som Modum Bads Nervesanatorium (1957). Da kom myndigheter på 

banen med finansiering. For en mann! Les og bli inspirert.         ufm 

 

 
14 Eide ØM, red. Møter med sårbare sinn. Stavanger: Hertervig forlag 2020. 
15 Hans sønn, psykiateren Einar Johnsen, tok over den psykoterapeutiske stafettpinnen. Se Tidsskr Nor 
Legeforen nr. 3, 2015; 135: 230 – 2.  



23 
 

Legemidler på psykiatrisk indikasjon utenom blå-

resept ordningen  

Virkestoff Handelsnavn ATC-kode Formell indikasjon   Mulig psykiatrisk 
indikasjon 

Cannabidiol Sativex®  N03AX24 Spastisitet MS Primært angst1,6 

Deksemedetomidin Dexdor®  N05CD14 Sedasjon  Alkoholabstinens, 
Delirium, 
konfusjon post 
ECT2-,4 

Esketamin Ketanest®  N06AX27 Ketanest® anestesi, 
smerte 

I.v. mtp 
beh.resistent 
depression 

Remimazolam Byfavo™  N05CD14 Sedasjon med liten 
effekt på respirasjon5 

Ultra-kortvirkende 
benzo. Alternativ 
til midazolam5. 
Psyk. Indikasjon 
akutt agitasjon?  

Riluzol Rilutex®  N07XX02 amyotrofisk 
lateralsklerose (ALS). 

OCD6, tillegg ved 
beh.res. depr?7  

Solriamfetol Sunosi™ 
 

N06BA14 Søvnighet på dagtid, 
narkolepsi8 

Selektiv DA og NA 
reopptakshemmer; 
depresjoner hvor 
aktivering trengs? 
Hypersomni ved 
bipolare 
depresjoner? 

Tasimelteon Hetlioz™  N05CH03 Søvnrytmeforstyrrelser  Mel1&2 agonist. 
Insomni og depr?9 

 

1. Khoury JM, et al. Is there a role for cannabidiol in psychiatry? World J Biol Psychiatry. 2019 

Feb;20(2):101-116. doi: 10.1080/15622975.2017.1285049. 

2. Dixit D, et al. Management of acute alcohol withdrawal syndrome in critically ill patients. 

Pharmacotherapy. 2016 Jul;36(7):797-822. doi: 10.1002/phar.1770. 

3. Andrade C, Streiner DL. Dexmedetomidine and post-electroconvulsive therapy agitation scores. J ECT. 

2017 Sep;33(3):217. doi: 10.1097/YCT.0000000000000437 

4. Ng KT, et al. The effect of dexmedetomidine on delirium and agitation in patients in intensive care: 

systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis. Anaesthesia. 2019 Mar;74(3):380-

392. doi: 10.1111/anae.14472 

5. Sneyd JR, Rigby-Jones AE. Remimazolam for anaesthesia or sedation. Curr Opin Anaesthesiol. 2020 

Aug;33(4):506-511. doi: 10.1097/ACO.0000000000000877. 

6. Hirschtritt ME, et al. Obsessive-Compulsive Disorder: Advances in diagnosis and treatment. JAMA. 

2017 Apr 4;317(13):1358-1367. doi: 10.1001/jama.2017.2200 

7. Kleeblatt J, et al. Efficacy of off-label augmentation in unipolar depression: A systematic review of the 

evidence. Eur Neuropsychopharmacol. 2017 May;27(5):423-441. doi: 

10.1016/j.euroneuro.2017.03.003. 

8. Thorpy MJ, et al. A randomized study of solriamfetol for excessive sleepiness in narcolepsy. Ann 

Neurol. 2019 Mar;85(3):359-370. doi: 10.1002/ana.25423. 

9. Johnsa JD, Neville MW. Tasimelteon: a melatonin receptor agonist for non-24-hour sleep-wake 

disorder. Ann Pharmacother. 2014 Dec;48(12):1636-41. doi: 10.1177/1060028014550476 
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Under det virtuelle årsmøtet i mars 2021 ble Tordis Sørensen Høifødt 

(Tromsø) og Ola Marstein (Oslo) utnevnt til nye æresmedlemmer av Norsk psykiatrisk 

forening. Begge har gjennom en årrekke ytet svært omfattende og uegennyttig 

innsats for Npf og norsk psykiatri nasjonalt og internasjonalt. Æresmedlemskapet er 

derfor vel fortjent!16  

 

Foto: Tidsskrift for den norske Legeforening 

 

 Foto: legeforeningen.no   

 
16 Andre æresmedlemmer av Npf er Einar Kringlen, Finn Magnussen, Randi Rosenqvist Otto Waldemar 
Steenfeldt-Foss, Per Vaglum og Bjørn Østberg. Æresmedlemmer betaler ikke deltakeravgift for Psykiatriveka og 
er inviterte gjester på årsmøtemiddagen. 
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Psykiater Signe Karen Dørheim, som også er medlem av Npfs utvalg for konsultasjon-

liaison psykiatri og psykosomatisk medisin, har i 2021 utgitt en bok om de normale psykiske 

reaksjoner etter en fødsel og hvordan disse best kan mestres. Men det er også et kapittel om 

psykiske vanskeligheter og behandling av disse i barselperioden. Målgruppen er primært 

nybakte foreldre, men også partner, besteforeldre, øvrig familie og venner kan ha god nytte 

av å lese boken slik at kan støtte de nybakte foreldrene. Også helsepersonell som møter 

kvinner i graviditet og barsel finner gode tips og råd her. Boken er stort sett viet normale 

reaksjoner i barseltiden, mens det siste kapittelet omhandler psykiske vansker og behandling 

i denne perioden. Boken er utkommet på Hertervig forlag og koster kr. 200. 
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Innen det psykiske helsevern i Norge har MINI mental status (MMS) vært, og er 

kanskje fortsatt, den mest brukte testen for vurdering av kognitiv svikt ved demens. Men 

MMS ikke er god nok til å fange opp lettere grader av kognitiv svikt. Det medførte at MoCA 

(Montreal Cognitive Assessment) testen ble utviklet. Undersøkelser viste at denne fungerte 

bedre enn MMS når det gjaldt å kartlegge lettere former for kognitiv svikt. MoCA er også 

brukt av norske nevrologer. I 2020 innførte imidlertid utvikleren av MoCA krav om at alle 

som brukte denne måtte sertifiseres gjennom et nettkurs med betalingsmur. Et gratis 

alternativ til MoCA er SLUMS (Saint Louis University Mental Status [SLUMS] examination for 

dementia)17 som på samme måte som MoCA er mer sensitiv enn MMS for å fange opp 

lettere kognitiv svikt.  

Spm. 9: Sett inn markører og visere slik at klokken viser 10 minutter på elleve. 

Spm 10: Sett kryss i triangelet 

Det er mange likheter mellom spørsmålene i SLUMS18 og de vi kjenner igjen fra MMS 

og ikke minst MoCA. SLUMS samvarierer også godt med resultater fra ulike 

nevropsykologiske tester19. Som MMS og MoCA har også SLUMS et skårspenn fra 0 – 30. 

Skår i området 27-30 anses normal. En skår i området 21-26 indikerer lett grad av kognitiv 

svikt, mens skår i området 0-20 tilsier ulike grader av demens.     ufm      

 
17 Howland M, et al. Detecting change over time: a comparison of the SLUMS examination and the MMSE in 
older adults at risk for cognitive decline. CNS Neurosci Ther. 2016;22(5):413-9 
18 https://www.slu.edu/medicine/internal-medicine/geriatric-medicine/aging-
successfully/pdfs/slums_form.pdf 
19 Shwartz SK, et al. Psychometric properties of the Saint Louis University Mental Status Examination. Appl 
Neuropsychol Adult . Mar-Apr 2019;26(2):101-110 
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1. Selv om en sykehistorie ikke gir holdepunkter for hodeskade med bevisstløshet, en  

klinisk nevrologisk undersøkelse er uten sikre funn og EEG ikke viser sikker patologi, 

kan det foreligge en skade av frontallappen. Hvilken test er best egnet til å påvise 

frontallappssvikt? 

 

A: MINI nevropsykiatrisk intervju 

B: Wisconsin Card Sorting test 

C: Rey Complex Figure Test  

D: SLUMS  

 

2. MINI brukes de fleste steder i utredningen av psykiske lidelser. Hvilke av følgende 

diagnoser inngår IKKE i MINI nevropsykiatrisk intervju: 

 

A: Dissosiative lidelser (konversjonslidelser).  

B: Misbruk av ikke-avhengighetsskapende legemidler 

C: Spilleavhengighet 

D: Tourette syndrom 

 

3. Det hender at pasienter henvises til nevrologisk undersøkelse pga spørsmål om det 

foreligger nevropsykiatrisk sykdom eller skade. Noen ganger får vi også henvist 

pasienter fra ikke-psykiatere som har vært til nevrologisk undersøkelse, hvor det 

fremgår at nevrologen ikke påviste patologi. Men er en negativ nevrologisk 

undersøkelse bevis på at det ikke foreligger en primær biologisk sykdom eller skade 

som forklarer det vesentlige av pasientens lidelse? Spørsmålet er derfor: Ved hvilke 

av disse tilstandene / funn kan en klinisk nevrologisk undersøkelse være negativ? 
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A: Temporallappsepilepsi 

B: Tourette syndrom 

C: Calciummetabolismeforstyrrelser 

D: EEG-patologi 

 

4. Bivirkninger av ikke-psykiatriske legemidler kan f.eks. manifestere seg i form av 

 

A: psykose 

B: depresjoner 

C: panikkanfall 

D: kraftsvikt uten nevrologiske funn 

 

5. Syfilis  

I noen land er syfilis endemisk. Stor reiseaktivitet blant nordmenn og forekomst av 

ubeskyttet sex medfører at syfilis fortsatt kan forekomme i Norge. Spørsmål: 

 

A: Vil ubehandlet syfilis alltid gå over i tredje stadium (bl.a. nevrosyfilis)?  

B: Er paranoide symptomer og storhetsforestillinger ofte fremtredende ved 

nevrosyfilis? 

C: Kan syfilis overføres fra mor til barn under graviditeten? 

D: Kan syfilis i tredje stadium forveksles med de fleste psykiatriske lidelser?  

 ¨ 

Ødelagt benvev i hodeskallen etter syfilis. Foto: Wikipedia commons 
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Juel Kristiansen  

Jan Bendix Lien  

Liv Sund Lien  

Bjørn A. Svenningsen 
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Spm 1: Frontallapps skader.  

Typiske symptomer ved skader av frontallappene er perseverasjon, emosjonell 

avflatet, sosial insensitivitet, svikt i eksekutive funksjoner, sviktende evne til forsinket 

respons, hyperaktivitet og tap av hemninger / kritisk sans. Men ikke alle symptomer / tegn 

må være til stede for diagnosen. Klinisk intervju, bruk av Comprehensive Psychopathological 

Rating scale, observasjonsdelen og samtale med pårørende, er viktigst for diagnosen. MINI 

dekker ikke diagnosen frontallappsyndrom. Rey Complex Figure Test fanger primært opp 

gjenkalling. SLUMS (Saint Louis University Mental Status examination) fanger primært opp 

lett kognitiv svikt og demensproblematikk. Se side 27 i dette nr. av Psykiateren. Det riktige 

svaret er B: Wisconsin Card Sorting Test (WCST) som fanger opp svikt i eksekutive 

funksjoner. Det må imidlertid tilføyes at ingen test har 100% sensitivitet og spesifisitet, heller 

ikke WCST.     

 

Spm 2: MINI 

Det er et problem at enkelte utredere tror at negative funn ved MINI betyr at det ikke 

foreligger en psykisk lidelse. MINI kartlegger kun de hyppigst forekommende psykiske 

lidelsene. (Den samme begrensningen har SCID). Det betyr at en person meget vel kan ha 

psykiske lidelser som kan trenge behandling, uten at det fremkommer av MINI. Diagnosene 

A-D er eksempler på diagnoser som ikke fanges opp av MINI.  

 

Spm 3: Klinisk nevrologisk undersøkelse 

En klinisk nevrologisk undersøkelse er først og fremst sensitiv for sykdommer og 

skader som rammer motoriske og sensoriske deler av hjernen. Skader, f.eks. i 

temporallappen, kan vesentlig gi psykiske symptomer, f.eks. panikkanfall, uten at en 

nevrologisk undersøkelse nødvendigvis påviser patologi. Heller ikke ved Tourette syndrom 

behøver en klinisk nevrologisk undersøkelse å påvise patologi. EEG fanger bare opp deler av 
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hjernens elektriske aktivitet og kan derfor hos noen være «normalt» selv ved nevrologisk 

sykdom eller skade. Det gjelder f.eks. også en del skader av frontallappene. Svaret er at alle 

tilstandene kan foreligge selv om den nevrologiske undersøkelsen ikke gir funn. Dvs at både 

A, B, C og D er riktig svar. Disse forhold betyr at psykiateren alltid også selv må vurdere om 

det likevel kan foreligge en nevrologisk sykdom eller skade selv om en nevrologisk 

undersøkelse ikke påviser patologi.     

 

Spm 4: Bivirkninger av «ikke-psykiatriske legemidler» 

Eksempel på legemidler som hyppig kan gi psykiske bivirkninger er steroider, f.eks. 

manisk episode og antiepileptika. Også til synelatende «uskyldige» legemidler kan gi 

psykiske bivirkninger. F.eks. kan thiazider utløse depresjoner og forvirringstilstander, oftest 

pga endringer i serumkonsentrasjonen av natrium. Men psykiatriske bivirkninger av thiazider 

er tross alt sjelden. Og antihypertensiva av ikke-thiazidgruppen er på gruppenivå antagelig 

forbundet med redusert forekomst av depresjon20.  

Statiner har ved siden av kolesterolsenkende egenskaper også en viss anti-

inflammatorisk effekt hvilket kan redusere depressive symptomer21. Men statiner kan også 

sjeldne ganger f.eks. redusere muskelstyrke hvilket kan forveksles med dissosiativ lidelse 

med motoriske utfall (konversjonslidelse).  

Ikke-psykiatriske legemidler kan med andre ord indusere alle typer psykiske 

symptomer, men hyppigheten av psykiske bivirkninger varierer selvfølgelig mellom type 

legemidler. Altså er både A, B, C og D korrekte svar. 

Hvis en pasient bruker et ikke-psykiatrisk legemiddel må man derfor alltid vurdere 

om årsaken til de psykiske plagene kan være bivirkninger. Som regel vil det være en 

tidsmessig sammenheng mellom igangsetting av legemidlet og utvikling av psykiske 

symptomer. At man også vurderer mulige interaksjoner med evnt. psykofarmaka er en 

selvfølge.    

 

 
20Kessing LV, et al.  Antihypertensive drugs and risk of depression: A nationwide population-based study. 
Hypertension. 2020 Oct;76(4):1263-1279 
21 Köhler – Forsberg O, et al. Do statins have antidepressant effects? CNS Drugs. 2017 May;31(5):335-343. 
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Spm 5: Syfilis: Den store imitator 

Også i 2021 forekommer syfilis i Norge. Det gjelder ikke minst menn som reiser til 

land hvor syfilis er endemisk. Det er også øket forekomst av syfilis blant menn som har sex 

med menn, ikke minst hvis dette skjer i ruspåvirket tilstand22. Syfilis kan smitte fra mor til 

barn og forekomsten er muligens øket23.  Hos omkring 1/3 av ubehandlede smittede utvikles 

syfilis videre til det tredje stadium. Symptomene kan være fra hjerte-kar systemet, men også 

vesentlig fra nervesystemet (nevrosyfilis).  Syfilis ble i eldre dager betegnet som den «store 

imitator» fordi sykdommen i tredje stadium kunne gi et mangfold av psykiske symptomer 

som kunne forveksles med de fleste psykiske lidelser. I dette stadium er det ofte paranoide 

symptomer og storhetsforestillinger. Svarene B-D er derfor riktige. Budskapet er: Selv i 2021 

må man tenke på muligheten av at psykiske problemer kan være relatert til senfølger av 

syfilis.   

ufm 

                                          

Boken «Sykdom som litteratur» (Hilde Bondevik et al, red, 2011), tar for seg hvordan sykdom hører 

med til skjønnlitteraturens store temaer. I boken omtales også bl.a. syfilis. En appetittvekker til boken er 

omtalen gitt av Guri Aarseth: https://tidsskriftet.no/2012/02/anmeldelser/interessant-litteraer-reise-i-

sykdomskultur    

 
22 Haugstvedt Å, et al. Chemsex among men - a questionnaire study. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Sep 3;138(13). 
23 Brodwall K. Økende forekomst av medfødt syfilis. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1590. 
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 God sommer! 

 

 

Psykiateren utgis av Norsk psykiatrisk forening (Npf) ved styret og utkommer tre- fire ganger 

i året. Psykiateren sendes elektronisk til alle medlemmer. Redaktør: Ulrik Fredrik Malt. 

 

 


