
Vedlegg 1

Referansegruppe
43 ulike instanser ble invitert til å oppnevne representanter til referansegruppen. 
Det er avholdt to heldagsmøter og følgende instanser har vært representert:

 ACT- teamet i Mosseregionen (nasjonalt pilotprosjekt for ACT i Norge)
 Akuttpsykiatrisk nettverk 
 Arbeids- og velferdsdirektoratet
 Den hvite ørn
 Fellesorganisasjonen 
 Fylkesmannen i Nordland
 Helse Midt-Norge RHF 
 Helse Vest RHF 
 Institutt for psykoterapi 
 Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst 
 Mental Helse 
 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Det medisinske 

fakultet 
 Norsk forening for psykisk helsearbeid
 Norsk legeforening 
 Norsk psykoanalytisk institutt
 Norsk psykologforening 
 Norsk sykepleierforbund 
 Prosjekt Jobbmestrende oppfølging
 Regionssenter for barn og unges psykiske helse, Helse Vest RHF
 Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS)
 Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP) 
 Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
 Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (1)

Anbefalingen: 
Behandling og oppfølging av pasienter/brukere bør baseres på deres egne valg og 
prioriteringer og bidra til økt mestring og deltakelse i samfunnet.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Referanser:
Lite forskningsgrunnlag på brukermedvirkning per i dag. 

20. Larsen E, Aasheim F, Nordal A. Brukermedvirkning - psykisk helsefeltet: mål, 
anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse. Oslo: Sosial- og 
helsedirektoratet; 2006. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00009/IS-1315_9828a.pdf

21. Brukermedvirkning innen psykisk helse: en veileder. Skien: Mental helse; 2004. 

22. Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet. Oslo: Landsforeningen for 
pårørende innen psykiatri; 2007. Tilgjengelig fra: 
http://www.lpp.no/bilder/170223LPP0021_veiledningshefte_lav.pdf

37. Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling [nettdokument]. [oppdatert 
2011; lest 12 Jul 2011]. Tilgjengelig fra: http://www.kbtmidt.no/

38. Sosial- og helsedepartementet. Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. 
Endringer i statsbudsjettet for 1998. St.prp.nr.63 (1997-98). Tilgjengelig fra: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/19971998/stprp-nr-63-1997-98-
.html?id=201915

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)

BSB-undersøkelsene (37) viser samsvarende tilbakemeldinger på at deltakelse i egen helsehjelp er 
gunstig.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke identifisert

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer). Ikke identifisert

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Brukerens vurderinger kan variere på grunn av psykose. Evaluering 



av behandling/oppfølging og nedtegning av brukerens vurderinger i etterkant av en psykose fase 
kan bidra til et best mulig tilpasset tilbud også i psykosefase.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)

Jfr Brukerundersøkelsene Bruker Spør Bruker utført av KBT Midt-Norge og Marianne Storms 
forskningarbeid. Brukere opplever at å bli hørt og respektert, få delta og være med på utforming av 
helsetjenester og oppfølging gir mening og håp.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene). Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (2)

Anbefalingen: 
Intervensjonsprogrammer som ”Brukermedvirkning i praksis” bør tas i bruk for å 
bedre helsepersonells og brukeres kompetanse om brukermedvirkning.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

8. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Referanser:
20. Larsen E, Aasheim F, Nordal A. Brukermedvirkning - psykisk helsefeltet: mål, anbefalinger 

og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006. 
Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00009/IS-
1315_9828a.pdf

24. Storm M, Storm M. Service user involvement in in-patient mental health services 
[doktoravhandling]. Stavanger: University of Stavanger; 2010. Tilgjengelig fra: 
http://brage.bibsys.no/uis/bitstream/URN:NBN:no-
bibsys_brage_19495/3/Storm%2c%20Marianne.pdf.

9. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja. Referansene gir støtte for at kompetanse om brukermedvirkning er 
nyttig og viktig for både helsepersonell og brukere.

10.Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?). Ikke identifisert.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3



Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
11.Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer). Ikke identifisert

12.Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?). Nei

13.Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)

Intervensjonsprogram av denne typen kan ha betydning for selvrespekt, delaktighet i utforming av 
helsehjelp, hjelp til bevisstgjøring og ansvarliggjøring i helsehjelpsprossesser for både brukere og 
helsepersonell.

14.Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Viser til det som er vist til av brukerundersøkelser.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (3)

Anbefalingen: 
For ungdom mellom 16 og 18 år er det viktig at foresattes rett på tilstrekkelig med 
informasjon til å kunne utøve sin foreldrerolle på en god måte blir ivaretatt, samtidig 
som unges behov for uavhengighet må ivaretas.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Ikke direkte forskningsbasert kunnskap tilgjengelig. Anbefaling er basert på lovfestete rettigheter etter § 
pasientrettighetslovens § 3.4 , 3.ledd ”Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal 
allikevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år”, klinisk erfaring og 
utviklingspsykologisk kunnskap.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ikke relevant

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke relevant 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Intervensjonens effekt og gevinst regnes som store sett i forhold til kostnader og risiko



5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer 
Helsepersonell bør kjenne til og ta hensyn til lovtekst knyttet til informasjonsplikt og taushetsplikt knyttet til 
pårørende og foreldre.  

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (4)

Anbefalingen: 
Rutiner for samarbeid med pårørende tilpasses de roller de har og fokuserer 
kunnskapsutveksling, veiledning og støtte. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3 
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Referanser:
25. Pårørende - en ressurs: veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske 

helsetjenester. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. Tilgjengelig fra: 
http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00079/P_r_rende___en_ressu_79889a.pdf

26. Baucom DH, Mueser KT, Shoham V, Daiuto AD, Stickle TR. Empirically supported 
couple and family interventions for marital distress and adult mental health problems. J 
Consult Clin Psychol 1998;66(1):53-88.

27. Pitschel-Walz G, Leucht S, Baumnl J, Kissling W, Engel RR. The effect of family 
interventions on relapse and rehospitalization in schizophrenia - A meta-analysis. 
Schizophr Bull 2001;27(1):73-92.

28. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for 
schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.

29. Lehman AF, Kreyenbuhl J, Buchanan RW, Dickerson FB, Dixon LB, Goldberg R, et al. 
The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT): Updated treatment 
recommendations 2003. Schizophr Bull 2004;30(2):193-217.

30. Barn som pårørende. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00289/Barn_som_p_r_rende__2899



09a.pdf

Hør jeg har noe å fortelle. Liv Marie Austeim. Gyldendal Akademisk, 2006 (pårørendefortellinger)

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja. Pårørendefortellinger viser relevans.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke identifisert.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): Moderat  

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3 

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer). Brukerfortellinger / 
pårørendefortellinger viser relevans.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Ikke identifisert.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei 

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene). 

Pårørende er gitt selvstendige rettigheter i lovverket.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (5)

Anbefalingen: 
Det må tilrettelegges for et godt personlig møte og en god relasjon mellom bruker 
og fagperson.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   C
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Ingen gode randomiserte kontrollerte studier. Artikler basert på deskriptive kliniske case-studier og 
bøker/bokkapitler.



Referanser:
39. Horvath AO. The alliance in context: Accomplishments, challenges, and future directions. 

Psychotherapy 2006;43(3):258-63.

40. Haram A. Dialogens kraft: når tanker blir stemmer. Oslo: Universitetsforlaget; 2004.

300. Johansson H, Eklund M. Patients' opinion on what constitutes good psychiatric care. Scand 
J Caring Sci 2003;17(4):339-46.

405. Ekeland T-J. Evidensbasert behandling: kvalitetssikring eller instrumentalistisk mistak. 
Tidsskr Nor Psykol Foren 1999;36(11):1036-47.

406. Hewitt J, Coffey M. Therapeutic working relationships with people with schizophrenia: 
literature review. J Adv Nurs 2005;52(5):561-70.

426. Borg M, Topor A. Virksomme relasjoner: om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske 
lidelser. Oslo: Kommuneforlaget; 2003.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Relasjonen tillegges betydning innenfor de fleste fagretninger og psykososiale intervensjoner. En god 
relasjon anses som en positiv faktor i forhold til de fleste intervensjoner.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   C



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (6)

Anbefalingen: 
Kontinuitet i behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser er 
sentralt og bør opprettholdes også i perioder der brukeren trekker seg tilbake.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

Forskningsgrunnlaget er begrenset, og de nedenforstående referansene er de som tydeligst refererer til 
psykoselidelser.

Referanser:
41. Kogstad RE, Ekeland TJ, Hummelvoll JK. In defence of a humanistic approach to mental 

health care: Recovery processes investigated with the help of clients' narratives on turning 
points and processes of gradual change. J Psychiatr Ment Health Nurs 2011;18(6):479-86.

42. Adair CE, McDougall GM, Mitton CR, Joyce AS, Wild TC, Gordon A, et al. Continuity 
of care and health outcomes among persons with severe mental illness. Psychiatr Serv 
2005;56(9):1061-9.

43. Mitton CR, Adair CE, McDougall GM, Marcoux G. Continuity of care and health care 
costs among persons with severe mental illness. Psychiatr Serv 2005;56(9):1070-6.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke alene

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 
Diskontinuitet i behandlingen regnes som en betydelig risikofaktor i forhold til prognose, både av pasienter 
og brukere. Kontinuitet i behandlingen er avgjørende for gjennomføring av delelementer i behandlingen 
som psykoterapi, medikamentell behandling (complience), og andre deler av behandlingen.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

Se ovenfor. Det er et brukerkrav at man skal unngå unødige og umotiverte 
relasjonsbrudd/behandlerskifter.



7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (7)

Anbefalingen: 
Psykiske lidelser, herunder psykoselidelser, utvikler seg i stadier eller faser. 
Utredning, behandling og oppfølgning må være fasespesifikk og individuelt 
tilpasset.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

Omfattende forskningsgrunnlag

Referanser:
49. McGuire PK, Dixon TA. S36.02 Psychosis is better described as a continuum, rather than 

as categories. Eur Psychiatry 2000;15(Suppl 2):286.

50. Simonsen C, Sundet K, Vaskinn A, Birkenaes AB, Engh JA, Faerden A, et al. 
Neurocognitive dysfunction in bipolar and schizophrenia spectrum disorders depends on 
history of psychosis rather than diagnostic group. Schizophr Bull 2011;37(1):73-83.

51. Crow TJ. The continuum of psychosis and its genetic origins. The sixty-fifth Maudsley 
lecture. Br J Psychiatry 1990;156:788-97.

52. Alanen YO. Vulnerability to schizophrenia and psychotherapeutic treatment of 
schizophrenic patients: towards an integrated view. Psychiatry 1997;60(2):142-57.

53. Johannessen JO, Martindale B, Cullberg J, red. Evolving psychosis: different stages, 
different treatments. London: Routledge; 2006.

54. Cannon TD, Cadenhead K, Cornblatt B, Woods SW, Addington J, Walker E, et al. 
Prediction of psychosis in youth at high clinical risk: a multisite longitudinal study in 
North America. Arch Gen Psychiatry 2008;65(1):28-37.

55. McGorry PD, Hickie IB, Yung AR, Pantelis C, Jackson HJ. Clinical staging of psychiatric 
disorders: a heuristic framework for choosing earlier, safer and more effective 
interventions. Aust N Z J Psychiatry 2006;40(8):616-22.

56. Docherty JP, Van Kammen DP, Siris SG, Marder SR. Stages of onset of schizophrenic 
psychosis. Am J Psychiatry 1978;135(4):420-6.



57. Sullivan HS. The onset of schizophrenia. 1927. Am J Psychiatry 1994;151(6 Suppl):134-
9.

58. Yung AR, McGorry PD. Prediction of psychosis: setting the stage. Br J Psychiatry Suppl 
2007;51:s1-s8.

Systematic reviews of categorical versus continuum models in psychosis: evidence for discontinuous 
subpopulations underlying a psychometric continuum. Implications for DSM-V, DSM-VI, and DSM-VII. 
Linscott RJ, van Os J, Annual review Clin Psychol. 2010Apr 27;6:391-419.)

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b (1a)

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer). 
Intervensjonen har betydelige kliniske, subjektive, og kostandsmessige konsekvenser

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (8)

Anbefalingen: 
Alle regionale helseforetak bør ha en strategisk plan for systematiske informasjons-
og antistigmatiltak

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning). Omfattende forskning, mye fra Health promotion-feltet



Referanser:

46. Frahm Jensen MJ, Dybvig S, Johannessen J, red. Stigma - antistigma: stigmatisering av 
personer med psykiske lidelser, hvordan kan det bekjempes? Stavanger: Stiftelsen 
psykiatrisk opplysning; 2009.

121. Johannessen JO. An early detection and intervention system for untreated first episode 
psychosis: Reduction of duration of untreated psychosis (DUP), recruitment trough early 
detection teams (DTs), and two-year course and outcome in first-episode psychosis patients 
(FEP) [doktoravhandling]. Oslo: Faculty of medicine, University of Oslo; 2007. 
Tilgjengelig fra: http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=62654.

124. Joa I. The importance of information campaigns in the early detection of psychosis 
[doktoravhandling]. Bergen: University of Bergen; 2010.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Stor. Kostnadseffektiv.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (9)

Anbefalingen: 
Spesialisthelsetjenesten bør ha særlige utrednings- og behandlingsopplegg 
for de pasientene som ikke kommer ut av førstegangspsykose innen tre 
måneder (non-responders)



Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4):4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, 
god):moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):B
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning) 

Ikke RCT, eller metaanalyser. Mye av forskningen er med utgangspunkt i manglende respons på 
medikamentell behandling, men er overførbar til behandling og utredning generelt.

Referanser: 
15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia 

in adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and 
Clinical Excellence; 2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf

Benedicto Crespo-Facorro *, Jose´ Marı´a Pelayo-Tera´n, Rocı´o Pe´rez-Iglesias,
MariLuz Ramı´rez-Bonilla, Obdulia Martı´nez-Garcı´a, Gema Pardo-Garcı´a,
Jose´ Luis Va´zquez-Barquero  (2006)Predictors of acute treatment response in patients with a first 
episode of non-affective psychosis: Sociodemographics, premorbid and clinical variables.
Journal of Psychiatric Research 41 (2007) 659–666
www.elsevier.com/locate/jpsychires
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2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Anbefalingen er basert på et fornuftig 
klinisk skjønn. Konsensus.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Ja

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (10)

Anbefalingen: 
Samtidige psykiske tilstander skal identifiseres og behandles for å redusere 
negativ innvirkning på prognose og resultatet av behandlingen. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning). Jfr. retningslinjen for en fullstendig oppdatering av referanser for ulike 
samtidige tilstander.  

Referanser:
48.ICD-10: psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser : kliniske beskrivelser og diagnostiske 

retningslinjer. Oslo: Universitetsforlaget; 1999.

65. Reimherr JP, McClellan JM. Diagnostic challenges in children and adolescents with 
psychotic disorders. J Clin Psychiatry 2004;65 Suppl 6:5-11.

83. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Practice parameter for the 
assessment and treatment of children and adolescents with schizophrenia. J Am Acad 
Child Adolesc Psychiatry 2001;40(7 Suppl):4S-23S.

85. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00316/H_ringsversjon_av_r_3161
79a.pdf

88. McKetin R, McLaren J, Lubman DI, Hides L. The prevalence of psychotic symptoms 
among methamphetamine users. Addiction 2006;101(10):1473-8.

118. Larsen TK, Melle I, Auestad B, Friis S, Haahr U, Johannessen JO, et al. Early detection of 
first-episode psychosis: the effect on 1-year outcome. Schizophr Bull 2006;32(4):758-64.

Alle referanser fra 125 – 199.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) 

Variasjonen i forhold til forekomst ved angst, depresjon, rusproblemer og traumer er stor når det gjelder de 
ulike studier på grunn av metodologiske forskjeller for beregning av forekomst. Ved samtidige 
rusproblemer er forekomststudier gjort på større utvalg, og prevalenstallene mer stabile

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja. Komorbide psykiske lidelser 
øver en negativ innvirkning både for prognose og resultatet av behandlingen. 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer).



Identifisering og behandling av komorbide tilstander skal prioriteres på grunn av de store kostnader dette 
medfører for pasienten i form av tilleggsbelastninger relatert til nedsatt livskvalitet og økte psykologiske 
problemer. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) Nei. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer: 
Komorbide lidelser blir ofte ikke oppdaget i den kliniske praksis, fordi klinikere gjerne bruker ustrukturerte 
kliniske intervjuer. Det anbefales en strukturert psykiatrisk vurdering ved hjelp spesifikke 
kartleggingsinstrumenter i utredningen. Jfr eget kapittel i behandlingsveilederen relatert til ulike 
vurderingsinstrumenter som anbefales for identifisering av komorbide tilstander.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (11)

Anbefalingen: 
Utredningen bør skje i henhold til en utrednings- og behandlingslinje som også 
inneholder en anbefalt tidsakse for de ulike utredningsinstrumentene.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

Denne anbefalte utrednings- og behandlingslinjen inneholder en sammenstilling av de anbefalinger som er 
gitt enkeltvis i dette og andre kapitler. Særskilt begrunnelse og anbefalingenes vitenskaplige styrkenivå er 
redegjort for i den enkelt anbefaling. Ikke alle anbefalte utredningsforslag,  behandlings- og oppfølgingstiltak 
er gradert til 1-nivå, derfor er den samlete gradering justert noe ned.

Det er utover dette sterke helsepolitiske føringer på at det skal finnes slike utrednings- behandlings- og 
oppfølgingslinjer for de viktigste diagnosegruppene, derfor gis anbefaling grad A, samlet

Referanser:
Henviser til aktuelle kapitler i retningslinjen.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2b
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 



intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

Viktig klinisk for bred utredning av psykoselidelsen så tidlig som mulig, både av hensyn til den enkelte 
pasient, dennes familie og de samfunnsmessige aspekter.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)

Nei, gode kliniske erfaringer. Viktig med god kompetanse hos fagperson som utreder, inkludert opplæring i 
utredningsverktøy.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

Nei, brukere verdsetter grundig utredning.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)

Utfordringer i om det er tilstrekkelig kompetanse til gjennomføring av hele utrednings- og behandlingslinjen

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (12)

Anbefalingen: 
Utredning av psykose hos unge må ta hensyn til utviklingsnivå og evnenivå samt 
større variasjon i symptom- og funksjonsnivå og et mer udifferensiert klinisk bilde i 
denne aldersgruppen. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Moderat.
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap. 

Det finnes forskning og erfaringsbasert kunnskap om betydningen av utviklingsnivå og evnenivå for 
vurdering av psykose hos unge, og som viser et mer udifferensiert klinisk bilde hos unge 

65. Reimherr JP, McClellan JM. Diagnostic challenges in children and adolescents with 
psychotic disorders. J Clin Psychiatry 2004;65 Suppl 6:5-11.

66. Karlsen K. Veileder for utredning av barn og ungdom med psykoser i Helse Sør-Øst. 
Hamar: Helse Sør-Øst RHF; 2009. Tilgjengelig fra: http://www.oslo-
universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Utredningsveileder_BUP.pdf.

228. Kaufman J, Birmaher B, Brent D, Rao U, Flynn C, Moreci P, et al. Schedule for affective 
disorders and schizophrenia for school-age children-present and lifetime version (K-SADS-
PL): Initial reliability and validity data. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 
1997;36(7):980-8.

230. Miller TJ, McGlashan TH, Woods SW, Stein K, Driesen N, Corcoran CM, et al. Symptom 



assessment in schizophrenic prodromal states. Psychiatr Q 1999;70(4):273-87.

231. Miller TJ, McGlashan TH, Rosen JL, Somjee L, Markovich PJ, Stein K, et al. Prospective 
diagnosis of the initial prodrome for schizophrenia based on the structured interview for 
prodromal syndromes: Preliminary evidence of interrater reliability and predictive validity. 
Am J Psychiatry 2002;159(5):863-5.

232. Miller TJ, McGlashan TH, Rosen JL, Cadenhead K, Ventura J, McFarlane W, et al. 
Prodromal Assessment with the Structured Interview for Prodromal Syndromes and the 
Scale of Prodromal Symptoms: Predictive Validity, Interrater Reliability, and Training to 
Reliability. Schizophr Bull 2003;29(4):703-15.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Intervensjonens effekt og gevinst regnes som store sett i forhold til kostnader og risiko 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

I tråd med brukernes ønsker

7. Andre faktorer 
Kunnskap om normalutvikling og hvordan tilpasse oppfølgingen til utviklingsnivå er viktig. 

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (13)

Anbefalingen: 
Kognitive vansker er vanlig ved psykose, og sees hos en majoritet av personer 
med schizofreni. Det er viktig å ta hensyn til dette ved utredning, behandling og 
oppfølging samt gi informasjon om dette til pasienter og pårørende når det er 
aktuelt



Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Omfattende forskning som viser kognitive vansker ved ikke-affektive psykoser og schizofreni, og at dette 
er klinisk relevant. 

70. Palmer BW, Dawes SE, Heaton RK. What do we know about neuropsychological aspects 
of schizophrenia? Neuropsychol Rev 2009;19(3):365-84.

80. Green MF, Kern RS, Braff DL, Mintz J. Neurocognitive deficits and functional outcome 
in schizophrenia: are we measuring the "right stuff"? Schizophr Bull 2000;26(1):119-36.

326. Ueland T, Øie M. Kognitiv svikt ved psykoser : et informasjonshefte for personer med 
psykotisk lidelse, deres familie og venner. Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk opplysning; 
2006.

Keefe RSE, Fenton WS. 2007. How Should DSM-V Criteria for Schizophrenia Include Cognitive 
Impairment? Schizophr Bull (2007) 33 (4): 912-920.

Bora E, Yücel M, Pantelis C. Cognitive impairment in schizophrenia and affective psychoses: implications 
for DSM-V criteria and beyond. Schizophr Bull 2010;36:36-42.

Bell MD, Bryson G. 2001. Work Rehabilitation in Schizophrenia: Does Cognitive Impairment Limit 
Improvement? Schizophr Bull (2001) 27(2): 269-279

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Forskning viser at kognitive vansker ved ikke-affektive psykoser og schizofreni har klinisk betydning. 
Utredning av dette kan kreve noe ressurser, men sett i forhold til den kliniske betydningen er likevel 
intervensjonens gevinst stor. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 
6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 

som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 
I tråd med brukernes ønsker å fokusere på dette.

7. Andre faktorer 
Kunnskap om kognitiv svikt og forståelse og utredning av denne er viktig. 

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (14)

Anbefalingen: 
Det anbefales å screene for kognitive vansker med et testbatteri hvor en fanger opp 
mest mulig av relevante kognitive funksjoner.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Omfattende forskning viser kognitive vansker ved ikke-affektive psykoser og schizofreni, og at 
nevropsykologisk testing av disse kognitive vanskene er av klinisk betydning. 

236. Rund BR, Mohn C, Sundet K. MATRICS på norsk. Tidsskr Nor Psykol Foren 
2010;47(2):160.

237. Løberg E-M, Langeland M, Jørgensen HA. Reliability and validity of a Norwegian 
translation of the Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status in 
patients with psychosis. Nevropsykologi 2006;9(2):37.

Keefe RSE, Fenton WS. 2007. How Should DSM-V Criteria for Schizophrenia Include Cognitive 
Impairment? Schizophr Bull (2007) 33 (4): 912-920..

Bora E, Yücel M, Pantelis C. Cognitive impairment in schizophrenia and affective psychoses: implications for 
DSM-V criteria and beyond. Schizophr Bull 2010;36:36-42.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Forskning viser at kognitive vansker ved ikke-affektive psykoser og schizofreni har klinisk betydning. 
Utredning av dette kan kreve noe ressurser, men sett i forhold til den kliniske betydningen er likevel 
intervensjonens gevinst stor. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. Det er i dag organisatoriske utfordringer med å gjennomføre 
anbefalingen, grunnet manglende ressurser og kompetanse på feltet i psykisk helsevern. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) I tråd med brukernes ønsker å 
fokusere på dette.

7. Andre faktorer 



Det er viktig at den som tolker resultatene har omfattende kompetanse i forhold til klinisk nevropsykologi og 
bred kunnskap om kognitive funksjoner ved psykose. 
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (15)

Anbefalingen: 
Ved psykose med samtidig rusbruk anbefales samtidig fokus og kompetanse på 
rus og psykose i utredning, behandling og oppfølging. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Moderat 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Referanse ROP-retningslinjene: ”(Drake et al., 1998) konkluderte med at omfattende og helhetlig integrert 
behandling gitt over 18 måneder eller mer, førte til signifikante reduksjoner i rusmiddelbruk og 
sykehusopphold. For mange var dette assosiert med klar bedring av den psykiske lidelsen. Flere 
randomiserte kontrollerte studier i rusbehandlingstiltak har demonstrert at integrerte tiltak mot ulike ROP-
lidelser har bedre effekt hvis behandlingstiltakene administreres på samme sted enn av ulike behandlere 
på ulike steder (Charney et al., 2001; McLellan et al., 1993; Saxon & Calsyn, 1995; Weisner et al., 2001).”

85. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00316/H_ringsversjon_av_r_3161
79a.pdf

195. Psychosis with coexisting substance misuse: assessment and management in adults and 
young people. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2011. NICE 
clinical guideline 120. Tilgjengelig fra: http://guidance.nice.org.uk/CG120

196. Kirkehei I, Leiknes KA, Hammerstrøm K, Larun L, Bramness JG, Gråwe R, et al. 
Dobbeldiagnose - alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial 
behandling. Oslo: Kunnskapssenteret; 2008. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25 - 2008. 
Tilgjengelig fra: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/4201.cms

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 



andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Kan regnes som klinisk kost-effektivt.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

I tråd med brukerønsker

7. Andre faktorer 
Viktig med kompetanse på både rus og psykose

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (16, 17, 18, 
19)

Anbefalingene: 
Screening for alkohollidelse hos pasienter med kjent psykisk lidelse anbefales 
gjort med verktøyet AUDIT (1b og A)

Screening for stofflidelse hos pasienter med kjent psykisk lidelse anbefales 
gjort med verktøyet DUDIT  (3 og B)

Screening for ruslidelse ved bruk av urin-, blod-, spytt- eller pusteprøve bør 
vurderes som supplement til annen type screening spesielt i psykiatriske 
akuttavdelinger (4 og C)

EuropASI kan brukes som hjelpemiddel til utredning av sosiale forhold, 
utdanning, arbeid og økonomi, bruk av alkohol og stoff, kriminalitet, familie og 
nettverk (3 og B)

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, 
god): 

Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 
Referanser:

85. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00316/H_ringsversjon_av_r_316179a.



pdf

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): 
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 
Se over, ulike i ulike anbefalinger
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Grundig utredning av rus viktig klinisk viktig, på tross av behov for tidsbruk

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

I tråd med brukerønsker

7. Andre faktorer 
Viktig med kompetanse på både rus og psykose

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): 

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (20)

Anbefalingen: 
Ved rusinduserte psykoser bør primærpsykose vurderes dersom 
psykosesymptomene vedvarer etter en måned ved fravær av stoffbruk og ved 
gjentatte episoder eller varighet av rusutløst psykose på mer enn 6 måneder. 
Oppfølging over tid er viktig for å validere diagnoser fra akutte psykoseepisoder 
med samtidig rusbruk

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap



1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 
Der er forskning som viser nedsatt validitet av diagnostisering i tidlige faser av psykose og rus, 
vansker med å differensiere rusutløste psykoser og primærpsykose og at rusinduserte psykoser kan 
utvikle seg til primærpsykoser. 

86. Arendt M, Mortensen PB, Rosenberg R, Pedersen CB, Waltoft BL. Familial predisposition 
for psychiatric disorder: comparison of subjects treated for cannabis-induced psychosis and 
schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2008;65(11):1269-74.

88. McKetin R, McLaren J, Lubman DI, Hides L. The prevalence of psychotic symptoms 
among methamphetamine users. Addiction 2006;101(10):1473-8.

89. Mathias S, Lubman DI, Hides L. Substance-induced psychosis: a diagnostic conundrum. J 
Clin Psychiatry 2008;69(3):358-67.

90. Caton CL, Drake RE, Hasin DS, Dominguez B, Shrout PE, Samet S, et al. Differences 
between early-phase primary psychotic disorders with concurrent substance use and 
substance-induced psychoses. Arch Gen Psychiatry 2005;62(2):137-45.

92. Schanzer BM, First MB, Dominguez B, Hasin DS, Caton CL. Diagnosing psychotic 
disorders in the emergency department in the context of substance use. Psychiatr Serv 
2006;57(10):1468-73.

93. Caton CL, Hasin DS, Shrout PE, Drake RE, Dominguez B, First MB, et al. Stability of 
early-phase primary psychotic disorders with concurrent substance use and substance-
induced psychosis. Br J Psychiatry 2007;190:105-11.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja. 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Viktig med riktig diagnostisering for riktig oppfølging, særlig med tanke på å fange opp primærpsykoser tidlig 
i forløpet. Ressurskrevende med tanke på behov for oppfølging over tid, men sett i ly av den kliniske 
viktigheten anbefales intervensjonen. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 
Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

Tettere oppfølging i tidlige psykosefaser vil være i tråd med brukers ønsker

7. Andre faktorer 
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (21)

Anbefalingen: 
Ved begrunnet mistanke om økt farlighet kan V-RISK-10 eller HCR-20 anvendes for 
å predikere voldsrisiko på kort sikt.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Referanser:
219. Elbogen EB, Johnson SC. The intricate link between violence and mental disorder: results 

from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Arch Gen 
Psychiatry 2009;66(2):152-61.

220. Hiday VA. Putting community risk in perspective: A look at correlations, causes and 
controls. Int J Law Psychiatry 2006;29(4):316-31.

221. Drap i Norge i perioden 2004-2009. Oslo: Statens forvaltningstjeneste; 2010. NOU 
2010:3. Tilgjengelig fra: 
http://www.regjeringen.no/pages/3534350/PDFS/NOU201020100003000DDDPDFS.pdf

222. Corrigan PW, Watson AC. Findings from the National Comorbidity Survey on the 
frequency of violent behavior in individuals with psychiatric disorders. Psychiatry Res 
2005;136(2-3):153-62.

223. Large MM, Nielssen O. Violence in first-episode psychosis: A systematic review and 
meta-analysis. Schizophr Res 2011;125(2-3):209-20.

Mullen PE. A review of the relationship between mental disorders and offending
behaviours and on the management of mentally abnormal offenders in the
health and criminal justice services. Canberra, Criminology Research Council,
2001

Maden. Treating Violence: A Guide to Risk Management in Mental Health,
Oxford: oxford University Press, 2007

Monahan J, Steadman H . Crime and Mental Disorder: An Epidemiological
Approach. Tony M, Morris N, eds. Crime and justice: an annual review of
research. Chicago: Chicago University Press, 193.

Wallace C, Mullen PE, Burgess P, Palmer S, Ruschena D. Browne, C. Serious
criminal offending and mental disorder: A case linkage study. British Journal of
Psychiatry, 1998, 172: 477-484

Arseneault L, Moffitt TE, Caspi A, Taylor PJ, Silva PA. Mental disorders and
violence in a total birth cohort. Archives of General Psychiatry, 2000, 57: 979-986

Lindqvist P, Allebeck P. Schizophrenia and crime. A longitudinal followup of 644
schizophrenics in Stockholm. British Journal of Psychiatry 1990; 157: 345–350.



Tiihonen J, Isohanni M, Ra¨sa¨nen P, Koiranen M, Moring J. Specific major
mental disorders and criminality: a 26-year prospective study of the 1966
Northern Finland birth cohort. American Journal of Psychiatry 1997;154: 840–
845.

Brennan P, Mednick S, Hodgins S. Major mental disorders and criminal violence
in a Danish birth cohort. Archives of General Psychiatry 2000; 57: 494–500.

Coid J, Yang M, Roberts A, Ullrich S, Moran P, et al. Violence and psychiatric
morbidity in a national household population-a report from the British
Household Survey. American Journal of Epidemiology, 2006; 64: 1199–1208.

Hodgins S, Alderton J, Cree A, Aboud A, Mak T. Aggressive behaviour,
victimisation and crime among severely mentally ill patients requiring
hospitalisation. British Journal of Psychiatry, 2007 191: 343–350.

Swanson J, Holzer C, Ganju V, Jono R. Violence and psychiatric disorder in the
community: evidence from the Epidemiologic Catchment Area surveys. Hospital
and Community Psychiatry, 1990; 41: 761–770.

Fazel S, Gulati G, Linsell L, Geddes JR, Grann M. Schizophrenia and violence:
systematic review and meta-analysis. PLoS Medicine 2009; 6(8): e1000120.
doi:10.1371/journal.pmed.1000120

Appleby, L., Shaw, J., Five year report of the national confidential inquiry into
suicide and homicide by people with mental illness.

Policy Briefing � The Relationship Between Violence And Mental Illness
February 2011
Prepared by: A/Prof Rosemary Purcell, Principal Research Fellow & Forensic Psychologist at Orygen 
Youth Health Research Centre.Univ of Melbourne.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Instrumentene er bygd på erfaringer på gruppenivå, vansker med prediksjon på personnivå. Resultatene 
må tolkes av kompetente spesialister.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (22)

Anbefalingen: 
Somatisk helsetilstand må vurderes jevnlig og følges opp med en årlig kontroll av 
somatisk helsestatus.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

Forskningen er omfattende, og innbefatter nasjonale registerundersøkelser, befolkningsundersøkelser. 
RCT-studier vil i denne sammenheng være uetiske, og anses heller ikke nødvendige for å vise effekt.

Referanser:
242. Laursen TM, Nordentoft M, Gissler M, Westman J, Wahlbeck K. Psykiatrisk 

registerforskning i Norden. En beskrivelse af forskningsmuligheder i psykiatri-relevante 
registre i Danmark, Sverige og Finland. Göteborg: Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap; 2010. 

243. Brown S, Inskip H, Barraclough B. Causes of the excess mortality of schizophrenia. Br J 
Psychiatry 2000;177:212-7.

244. Taylor D, Paton C, Kerwin R. Maudsley Prescribing Guidelines. 9 utg. London: Informa 
Healthcare; 2007.

245. Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. 
Oslo: Helsedirektoratet; 2009. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00116/Nasjonale_Retningsl_1167
09a.pdf

Mykletun A, Bjerkeset O, Øverland S, Prince M, Gewey M, Stewart R. (2009) Levels of anxiety and 
depression as predictors of mortality. Br J Psych 195, 118-125

Birkenæs AB, Søgaard A, Engh JA, Jonsdottir H, Ringen A et al (2006). Sociodemographic characyeristics 
and cardiovascular risk factors in patients witj sever mental disorders compared with the general 
population. J Clin Psychiatry 67;3, 425-433

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 



Meget stor klinisk betydning. Dette er et område som er for lite fokusert i helsetjenesten i dag.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (23)

Anbefalingen:
Det er viktig å legge til rette for rutinemessig tannlegebesøk. Når legemidler med 
antikolinerg effekt brukes må pasientene få informasjon om viktigheten av 
regelmessig rengjøring av tennene. Det kan også vurderes å oppmuntre til bruk av 
spyttstimulerende midler som selges reseptfritt i apotek.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):
Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Forskningen er tilstrekkelig, sammen med annen generell forskning på tannhelse, til å definere 
evidensnivå til 2b.

Referanser:
246. Persson K, Axtelius B, Soderfeldt B, Ostman M. Monitoring oral health and dental 

attendance in an outpatient psychiatric population. J Psychiatr Ment Health Nurs 
2009;16(3):263-71.

247. Nielsen J, Munk-Jorgensen P, Skadhede S, Correll CU. Determinants of poor dental care 
in patients with schizophrenia: a historical, prospective database study. J Clin Psychiatry 
2011;72(2):140-3.

248. McCreadie RG, Stevens H, Henderson J, Hall D, McCaul R, Filik R, et al. The dental 
health of people with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2004;110(4):306-10.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2b
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst



4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Ingen risiko

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (24)

Anbefalingen: 
Behandlingen må settes inn så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Varighet av 
ubehandlet psykose må være så kort som mulig, og ikke overskride 4 uker.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) En betydelig forskning og flere metaundersøkleser

Referanser: 
55. McGorry PD, Hickie IB, Yung AR, Pantelis C, Jackson HJ. Clinical staging of psychiatric 

disorders: a heuristic framework for choosing earlier, safer and more effective interventions. 
Aust N Z J Psychiatry 2006;40(8):616-22.

59. Schaffner K, McGorry P, red. Special issue: Ethics of Early Treatment Intervention in 
Schizophrenia. Schizophr Res 2001;51(1):1-108.

60. Larsen TK, Opjordsmoen S. Early identification and treatment of schizophrenia: conceptual 
and ethical considerations. Psychiatry 1996;59(4):371-80.

116. Melle I, Larsen TK, Haahr U, Friis S, Johannessen JO, Opjordsmoen S, et al. Reducing the 
duration of untreated first-episode psychosis: effects on clinical presentation. Arch Gen 
Psychiatry 2004;61(2):143-50.

119. Perkins DO, Gu H, Boteva K, Lieberman JA. Relationship between duration of untreated 
psychosis and outcome in first-episode schizophrenia: a critical review and meta-analysis. 
Am J Psychiatry 2005;162(10):1785-804.

McGorry P
Evidence, early intervention and the tipping point. Early Interv Psychiatry. 2010 Feb;4(1):1-3.



2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Stor betydning for prognose

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (25)

Anbefalingen: 
Behandlingen bør inneholde en individuelt tilpasset kombinasjon av evidensbaserte 
virksomme elementer som medikamentell behandling, psykoedukativt 
familiesamarbeid og kognitiv terapi.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning) 

Referanser:
52. Alanen YO. Vulnerability to schizophrenia and psychotherapeutic treatment of 

schizophrenic patients: towards an integrated view. Psychiatry 1997;60(2):142-57.

249. Xia J, Merinder LB, Belgamwar MR. Psychoeducation for schizophrenia. Schizophr Bull 
2011;37(1):21-2.

Lehmann AF, Steinwachs DM (1998) the schizophrenia patient outcome research team (PORT) treatment 
recommendations. Sch Bull 24 (1) 1-10



Lehman AF, Kreyenbuhl J, Buchanan RW, Dickerson FB, Dixon LB, Goldberg R, Green-Paden LD, Tenhula 
WN, Boerescu D, Tek C, Sandson N, Steinwachs DM
The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT): updated treatment recommendations 2003.

Schizophr Bull. 2004;30(2):193-217.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Stor 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. 
eks lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (26)

Anbefalingen: 
Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig 
anbefales det dermed å bruke psykososiale behandlingsmetoder for voksne for 
denne gruppen, men tilpasset unges utviklingsnivå og kontekst. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap.

Begrenset med forskningsbasert kunnskap på behandling av unge med psykose (Schizophrenia in 
children and young people: draft scope for consultation, 20 December 2010–17 January 2011, National 
Institute for Health and Clinical Excellence), anbefalingene er derfor basert på klinisk erfaring. 



Noe forskning og erfaringsbasert kunnskap som viser betydning av tilpasning til unges utviklingsnivå og 
kontekst 
  65. Reimherr JP, McClellan JM. Diagnostic challenges in children and adolescents with     
            psychotic disorders. J Clin Psychiatry 2004;65 Suppl 6:5-11.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ikke relevant. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke relevant 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Viktigheten av å tilby psykososial behandling også til unge med psykose rettferdiggjør kostnader og 
ressursbruk 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer 
Kunnskap om normalutvikling og hvordan tilpasse oppfølgingen til utviklingsnivå er viktig. Likeledes 
kunnskap om effekten av familie, skole og andre kontekstuelle faktorer.   

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): D

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (28)

Anbefalingen: 
Ved psykose med samtidig rusbruk anbefales bruk av denne samme bredden av 
kunnskapsbasert psykososial behandling og medikamentell behandling som for 
mennesker med psykose eller rusbruk alene. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

85. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00316/H_ringsversjon_av_r_3161



79a.pdf

Det refereres også  til NICE guideline ”Psychosis with coexisting substance misuse: assessment and 
management in adults and young people”. Her argumenteres det for at der ikke er forskningsresultater av 
tilstrekkelig kvalitet og kvantitet til å konkludere, men heller ikke forskingsresultater som viser negativ 
effekt av samtidig psykose og rusbruk på effekten av de ulike behandlingsformene. 

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ikke relevant 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke relevant

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Ikke økte kostnader eller risikoer

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 
Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) I tråd med 
brukerønsker

7. Andre faktorer 
Viktig med kompetanse på både rus og psykose

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): D

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (28, 29, 30, 
31)

Anbefalingene:
- I tidlig fase av en psykose inviteres pasient og nære familiemedlemmer til 

et kunnskapsformidlende familiesamarbeid i en ”enkeltfamiliegruppe”.
- Pasienter som, på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad, vil ha behov for 

hjelp over lengre tid, tilbys å delta sammen med nære familiemedlemmer i 
en flerfamiliegruppe.

- I tidlig fase av en psykoseutvikling kontaktes nære familiemedlemmer, etter 
pasientens samtykke, snarest mulig, ved innleggelse innen tre dager, etter 
behandlingsstart for et samarbeid med behandlingspersonalet. Dette må 



skje i samsvar med regelverk som regulerer hvilken informasjon som skal 
og kan gis til pårørende.

- Senere i et psykoseforløp bør nære familiemedlemmer inviteres når 
pasienten ikke viser tegn til bedring og/eller at familien 
rapporterer vedvarende belastninger.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN(1-4):
For langvarige psykoser/schizofreni: 1a            For førstegangs psykose: 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):god
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee(A, B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning) 

Det finnes en rekke metananalyser og randomiserte studier for personer med en schizofrenilidelse.(  
Lehman 2003, Dixon 2000, Pitchel-Waltz et al. 2001, Lincoln, 2007,). Forskningsresultater på 
familietilbud i tidlig fase varierer mht effekt og design,(Goldstein, 1978, Leavy 2004, Linzen 2004)  
Internasjonale forsknings- og behandlingsmiljøer anbefaler behov- og fasetilpasset psykoedukative 
familietilbud(NICE 2009, Addington 2005,) 

Referanser:

15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia 
in adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and 
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psychosis. Schizophr Res 2005;79(1):77-83.
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Gleeson JFM, McGorry PD, red. Psychological interventions in early psychosis: a 



treatment handbook. Chichester, West Sussex, England Hoboken, N.J.: J. Wiley; 
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2000;26(1):5-20.
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Lincoln TM, Wilhelm K, Nestoriuc Y. Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, 
knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a meta-analysis. Schizophr Res 2007 
Nov;96(1-3):232-45.

Goldstein, M. J; Rodnick, E.H.; Evans, J. R.; May, R. P. A.; Steinberg, M. R., Drug and. family therapy 
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2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja.

Studier på langvarige psykoselidelser/schizofreni har vist en overbevisende effekt ift å forebygge 
tilbakefall. Studier på atskilt pårørendetilbud, dokumenterer klar reduksjon i opplevde belastninger 
hos familiemedlemmer. Studier på familietilbud til førsteepisode pasienter har varierende resultater,
men er vanskelig å generalisere pga svært ulike forskningsdesign.  
Klinisk erfaring viser imidlertid at metoden er anvendbar med en fase- og behovstilpasning i tidlig 
fase.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja, jfr anbefaling
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): god
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a-b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 
Inklusjon av familiemedlemmer i et behandlingsforløp kan vise til høy grad av tilfredshet med tilbudet. 
I tillegg til å redusere tilbakefall, har pasientene utviklet en bedret funksjon, utvidet nettverk og en 
bedret relasjon til egen familie. Familiemedlemmer melder tilbake om stor tilfredshet med bedret 
kontakt med eget familiemedlem, bedret familieatmosfære og utvidet nettverk.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f. eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?)

Et systematisk, evidensbasert familietilbud krever tilpasset kvalifisering og veiledning. Terapeutene 
bør ha variert erfaring med psykosebehandling.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med 
intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 



Det er et sterkt ønske fra pasient- og brukerorganisasjoner om at familiemedlemmer inkluderes i et 
behandlingstilbud ved psykoser. Familiemedlemmer har lovpålagt rett til informasjon.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (32)

Anbefalingen:
Helsepersonell har ansvar for å ivareta mindreårige barns behov for informasjon 
om forelderens psykoselidelse, jf helsepersonelloven § 10a. Samtalene 
tilrettelegges i et samarbeid med foreldrene. Informasjonen bør skje ved oppstart 
av behandlingen, og informasjon må tilpasses barnets alder.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee: A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

I tillegg til lovgrunnlag, er det omfattende dokumentasjon på genetisk og miljømessig disposisjon hos barn 
av foreldre med en schizofreniform lidelse. (Goldstein JM et al 2010. Donatelli JA et al 2010)
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270. Andree S. Når foreldre blir innlagt med psykose - barnas behov. Tidsskr Nor Psykol Foren 
2007;44(1):28-31.
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2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja.

Forskningen viser til varierte kjønnsforskjeller i fht internalisering og eksternalisering av risiko for 
overføring av psykiske problemer hos barn av foreldre med en schizofreni.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer). 
Tilbud til barn av foreldre med en psykose må være en  del av et  optimalt familietilbud.  Tilbud  til barna vil 
kunne reduserer en forhøyet risiko for utvikling av omfattende, alvorlige psykiske  lidelser hos barna.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f. eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)

Tilbud til barn av  foreldre med en psykose må utføres av kvalifisert personale .
Tilbudet må tilrettelegges i samarbeid med det lokale omsorgs- og behandlingstilbud til barn.

6. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)

Helsepersonell har ansvar for å ivareta mindreårige barns behov for informasjon. (Helsepersonelloven ,§ 
10 a) Spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7 a) hjemler bestemmelser for at en helseinstitusjon i nødvendig 
utstrekning skal ha barneansvarlig personell.
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (33)

Anbefalingen: 
Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med 
psykotiske symptomer, i individuelle forløp med en varighet på minst 15-20 
samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser av 
psykoselidelser.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in 
adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and Clinical 
Excellence; 2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf
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2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja, jfr. anbefaling. 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Meta-analyser har konkludert med at kognitiv terapi er en effektiv behandlingsmetode ved psykotiske 
symptomer i forhold til andre typer av psykososial behandling. Intervensjonen kan anvendes i kombinasjon 
med medikamentelle og andre psykososiale intervensjoner.  

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 



6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer 
Helsepersonell som vil tilby pasienter kognitiv – atferdsterapi må ha en tilstrekkelig kompetanse omkring de 
ulike KAT teknikker og strategier, for å sikre kvaliteten av KAT som gis pasienten. Studier viser at effekten 
av behandlingen er avhengig av terapeutens kompetanse i denne terapiformen og er derfor avhengig av en 
god opplæring i KAT. Det anbefales også at KAT-terapeuter mottar regulær supervisjon av kompetente 
veiledere etter endt utdanning for å sikre et adekvat kvalitetsnivå av de terapeutiske intervensjoner

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (34)

Anbefalingen: 
Psykoanalytiske og psykodynamiske prinsipper kan anvendes av helsepersonell 
for å forstå erfaringene til mennesker med psykoselidelser, både i deres eget 
følelsesliv og i forholdet til andre mennesker.
Etter individuell vurdering kan tilpasset støttende psykodynamisk psykoterapi 
etter fase-spesifikke prinsipper tilbys i ikke-psykotisk fase.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

Mange gamle studier innenfor et område som er vanskelig forskbart med kvantitative metoder. En nyere 
dansk kontrollert studie, under publisering.

52. Alanen YO. Vulnerability to schizophrenia and psychotherapeutic treatment of 
schizophrenic patients: towards an integrated view. Psychiatry 1997;60(2):142-57.

53. Johannessen JO, Martindale B, Cullberg J, red. Evolving psychosis: different stages, 
different treatments. London: Routledge; 2006.

57. Sullivan HS. The onset of schizophrenia. 1927. Am J Psychiatry 1994;151(6 Suppl):134-
9.

287. Freud S. On narcissism: an introduction [Zur Einfuhrung des Narzissmus]. I: The standard 
edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. Volume XIV, 1914-1916, 
On the history of the psycho-analytic movement, Papers on metapsychology and Other 
works. London: Hogarth press; 1957. s. 73.

288. Freud S. The Unconscious. I: The standard edition of the complete psychological works of 



Sigmund Freud. Volume XIV, 1914-1916, On the history of the psycho-analytic 
movement, Papers on metapsychology and Other works. London: Hogarth press; 1957.

289. Fromm-Reichmann F. Principles of intensive psychotherapy. Chicago: University of 
Chicago Press; 1960.

290. Rosenbaum B, Harder S, Knudsen P, Køster A, Lajer M, Lindhardt A, et al. 
Psychodynamic Psychotherapy vs Treatment as Usual for first-episode psychosis: two 
years outcome. Acta Psychiatr Scand. Under publisering 2011.

291. Leichsenring F, Rabung S. Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental 
disorders: Update of a meta-analysis. Br J Psychiatry 2011;199(1):15-22.

Cullberg J, Johannessen JO (2003). The dynamics of acute psychosis and the role of dynamic 
psychotherapy. In: Psychological interventions in early psychosis. A treatment handbook. Eds: Gleeson 
JFM, McGorry PD. Wiley and sons, England

Thorgaard L (2006) Individuel mestring og mestring I relasjonen. Relasjonsbehandling i psykiatrien, bind 
IV.Hertervig forlag

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Nei

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  2a
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Individuell.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Dersom anvendt ukritisk

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (35, 36, 37)

Anbefalingen:
Miljøet i døgnenheter for personer med psykoselidelser bør være støttende, preget 
av struktur og orden og liten grad av aggressivitet. (2b – A)

Miljøterapi som involverer og engasjerer pasientene i behandling og aktiviteter bør 
etterstrebes. (2b – A)



Miljøet i døgnenheter bør monitoreres ved jevnlige målinger med Ward Atmosphere 
Scale (WAS) med tanke på at miljøet er tilpasset psykosepasienter. (1b – A)

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b - 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) Mye, men litt eldre forskning.

Referanser:
292. Friis S. Characteristics of a good ward atmosphere. Acta Psychiatr Scand 1986;74(5):469-

73.

293. Røssberg JI, Friis S. A suggested revision of the Ward Atmosphere Scale. Acta Psychiatr 
Scand 2003;108(5):374-80.

294. Røssberg JI, Melle I, Opjordsmoen S, Friis S. Patient satisfaction and treatment 
environment: a 20-year follow-up study from an acute psychiatric ward. Nord J Psychiatry 
2006;60(2):176-80.

295. Ellsworth RB. Characteristics of effective treatment settings: a research review. I: 
Gunderson JA, Will OA, Mosher LR, red. The principles and practices of milieu therapy. 
New York: Aronson; 1983.

296. Tveit H, Haaland T, Knudsen H, Bøe T. Miljøterapeutiske prosesser i en psykiatrisk 
avdeling: forståelse, forankring, forandring. Stavanger: Psykiatrisk opplysningsfond; 1997.

297. Fakhoury W, Priebe S. The process of deinstitutionalization: an international overview. Curr 
Opin Psychiatry 2002;15(2):187-92.

298. Pijl YJ, Sytema S. The effect of deinstitutionalization on the longitudinal continuity of 
mental health care in the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2004;39(3):244-
8.

299. Hansson L, Bjorkman T, Berglund I. What is important in psychiatric inpatient care? 
Quality of care from the patient's perspective. Qual Assur Health Care 1993;5(1):41-7.

301. Langle G, Baum W, Wollinger A, Renner G, U'Ren R, Schwarzler F, et al. Indicators of 
quality of in-patient psychiatric treatment: the patients' view. Int J Qual Health Care 
2003;15(3):213-21.

302. Tattan T, Tarrier N. The expressed emotion of case managers of the seriously mentally ill: 
the influence of expressed emotion on clinical outcomes. Psychol Med 2000;30(1):195-204.

303. Cohen S, Khan A. Antipsychotic effect of milieu in the acute treatment of schizophrenia. 
Gen Hosp Psychiatry 1990;12(4):248-51.

304. Melle I, Friis S, Hauff E, Island TK, Lorentzen S, Vaglum P. The importance of ward 
atmosphere in inpatient treatment of schizophrenia on short-term units. Psychiatr Serv 
1996;47(7):721-6.

305. Eklund M, Hansson L. Relationships between characteristics of the ward atmosphere and 
treatment outcome in a psychiatric day-care unit based on occupational therapy. Acta 
Psychiatr Scand 1997;95(4):329-35.



306. Timko C, Moos RH. Outcomes of the treatment climate in psychiatric and substance abuse 
programs. J Clin Psychol 1998;54(8):1137-50.

307. Shipley K, Hilborn B, Hansell A, Tyrer J, Tyrer P. Patient satisfaction: a valid index of 
quality of care in a psychiatric service. Acta Psychiatr Scand 2000;101(4):330-3.

308. Valenstein M, Mitchinson A, Ronis DL, Alexander JA, Duffy SA, Craig TJ, et al. Quality 
indicators and monitoring of mental health services: what do frontline providers think? Am 
J Psychiatry 2004;161(1):146-53.

309. Middelboe T, Schjodt T, Byrsting K, Gjerris A. Ward atmosphere in acute psychiatric in-
patient care: patients' perceptions, ideals and satisfaction. Acta Psychiatr Scand 
2001;103(3):212-9.

310. Eklund M, Hansson L. Ward atmosphere, client satisfaction, and client motivation in a 
psychiatric work rehabilitation unit. Community Ment Health J 2001;37(2):169-77.

Moos RH (1974) Evaluating treatment environments: A social ecological approach. Wiley, UK.

Gunderson J (1978) Defing the therapeutic processes in psychiatric milieus. Psychiatry 41:327-35

Miljøterapi.  (2004) En model for tenkning, holdning og handling I en psykiatrisk institusjon. Stiftelsen 
Psykiatrisk opplysning, Stavanger

Thorgaard L, Haga E (2006). Gode relationsbehandlere og god miljøterapi. Hertervig Forlag, Stavanger.

Gale J, Realpe A, Pedriali E (2008). Therapeutic communities for psychosis. Philosophy, history and clinical 
practice. Routledge. London, New York.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b - 2b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Denne tilnærmingsmåte er basal i 
moderne miljøterapi

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (38)

Anbefalingen: 
Kunstterapi (unntatt danseterapi) fremmer tilfriskning og behandlingen bør 
starte i akuttfase med henblikk på å moderere de negative symptomene.
Behandlingen må utføres av offentlig godkjente kunstterapeuter.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) Tilgengelige RCT-studier. Også anbefalt i NICE-guidelines.

Referanser: 
15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in 

adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and Clinical 
Excellence; 2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf

314. Xia J, Grant TJ. Dance therapy for people with schizophrenia. Schizophr Bull 
2009;35(4):675-6.

315. Gilroy A, Mcneilly G, red. The changing shape of art therapy: new developments in 
theory and practice. London: Jessica Kingsley Publishers; 2000.

316. Jones P. Drama as therapy: theatre as living. London: Routledge; 1996.

317. Gold C. Music therapy improves symptoms in adults hospitalised with schizophrenia. 
Evid Based Mental Health 2011;10(3):77.

318. Lotan M, Gold C. Meta-analysis of the effectiveness of individual intervention in the 
controlled multisensory environment (Snoezelen) for individuals with intellectual 
disability. J Intellect Dev Disabil 2009;34(3):207-15.

319. Gold C, Solli HP, Kruger V, Lie SA. Dose-response relationship in music therapy for 
people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis. Clin 
Psychol Rev 2009;29(3):193-207.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst



4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 

Den kliniske betydning er relevant for visse grupper av pasienter med ikke-affektiv lidelse. Behandlingen 
er ikke spesielt kostbart, og innebærer ingen risiko.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner
fra forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (39)

Anbefalingen: 
Kognitiv trening anbefales som en del av en helhetlig tilnærming ved oppøving av 
ferdigheter rettet mot aktiviteter og yrkesdeltakelse.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): 
Moderat 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Kognitiv trening har i noen studier vist effekt på spesifikke kognitive funksjoner, men dette er vanskelig å 
generalisere til effekter på symptomnivå og generell fungering. Det er noen få RTC studier som viser effekt 
av kognitiv trening i kombinasjon med yrkestrening kan ha en positiv og additiv effekt på yrkesdeltakelse i 
tillegg til spesifikke kognitive funksjoner.

320. Ueland T. Kognitiv funksjon og rehabilitering ved schizofreni. Tidsskr Nor Psykol Foren 
2008;45(9):1164-8.

321. Wykes T, Huddy V. Cognitive remediation for schizophrenia: it is even more complicated. 
Curr Opin Psychiatry 2009;22(2):161-7.

322. McGurk SR, Twamley EW, Sitzer DI, McHugo GJ, Mueser KT. A meta-analysis of 
cognitive remediation in schizophrenia. Am J Psychiatry 2007;164(12):1791-802.

323. Bell MD, Zito W, Greig T, Wexler BE. Neurocognitive enhancement therapy with 
vocational services: work outcomes at two-year follow-up. Schizophr Res 2008;105(1-
3):18-29.

Bell MD, Zito W, Greig T, Wexler BE. 2008. Neurocognitive enhancement therapy with vocational services: 



work outcomes at two-year follow-up. Schizophr Res. Oct; 105(1-3):18-29. 

McGurk SR, Mueser KT, Feldman K, Wolfe R, Pascaris A. 2007. Cognitive training for supported 
employment: 2-3 year outcomes of a randomized controlled trial.  Am J Psychiatry. Mar; 164(3):437-41.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke alle finner positiv effekt av 
kognitive trening, foreløpig få studier gjennomført.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 
Fordi det er vanskelig å finne effekt av kognitiv trening på symptomnivå og generell fungering, blir den 
kliniske betydningen uavklart. Kognitiv trening i kombinasjon med yrkestrening viser positiv effekt på 
yrkesdeltakelse, og gir dermed en klinisk nytteverdi, også sett i forhold til ressursbruk. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

Er i tråd med brukers ønsker.

7. Andre faktorer 
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (40)

Anbefalingen: 
Ved kognitive vansker kan det være nyttig med hjelpemidler og praktisk hjelp, samt 
tilrettelegging av arbeid og skole.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Ikke direkte forskningsbasert kunnskap tilgjengelig. 
Anbefalinger er basert på behov for kompensasjon i forhold til hyppig forekommende vansker som er godt 



dokumentert og erfaringsbasert kunnskap..

70.Palmer BW, Dawes SE, Heaton RK. What do we know about neuropsychological aspects of 
schizophrenia? Neuropsychol Rev 2009;19(3):365-84.

326. Ueland T, Øie M. Kognitiv svikt ved psykoser : et informasjonshefte for personer med 
psykotisk lidelse, deres familie og venner. Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk opplysning; 2006.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Intervensjonens 
effekt og gevinst regnes som store sett i forhold til kostnader og risiko 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 
Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Vil være i tråd med 
brukers ønsker

7. Andre faktorer 

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): D

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (41)

Anbefalingen: 
Informasjon om betydningen av fysisk aktivitet og tilrettelegging av aktivitet og 
trening bør inngå som en del av en helhetlig behandling.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god) God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 



forskning)
Generell forskning om betydning av fysisk aktivitet. Særskilt forskning om mennesker med alvorlige fysiske 
lidelser og redusert forventet levealder, sammenliknet med normalbefolkningen. Spesiell forskning om 
betydning av fysisk aktivitet ved alvorlig psykisk lidelse.

Referanser:
327. Gorczynski P, Faulkner G. Exercise therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 

2010;(5):CD004412.

328. Bahr R, red. Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: 
Helsedirektoratet; 2008. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00105/Aktivitetsh_ndboken_105169
a.pdf.

329. Fysisk aktivitet og psykisk helse - et tipshefte for helsepersonell om tilrettelegging og 
planlegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og problemer. Oslo: 
Helsedirektoratet; 2010. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00294/Fysisk_aktivitet_og_294049a
.pdf

Wahlbeck K, Westman J, Nordentoft M, Gissler M, Laursen TM (2011) Outcomes of Nordic mental health 
systems: life expectancy of patients with mental disorders.Br J Psychiatry 198;1-6

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): god
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2a
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Stor klinisk og generell helsemessig 
betydning

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonale retningslinjer for psykoselidelser (42)

Anbefalingen: 
Alle pasienter med en diagnostisert psykotisk lidelse bør tilbys og motiveres til å 
prøve ut et adekvat gjennomført behandlingsforsøk med antipsykotisk medikasjon.



Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)   Svært stort omfang.  

Referanser:

28. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for 
schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.

338. Davis JM, Kane JM, Marder SR, Brauzer B, Gierl B, Schooler N, et al. Dose response of 
prophylactic antipsychotics. J Clin Psychiatry 1993;54 Suppl:24-30.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) :  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei.  

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)   Nei.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (43)

Anbefalingen:
Virksom dosering for pasienter som har hatt flere psykotiske episoder ligger vanligvis i 
et doseringsområde ekvivalent med 300-1000mg klopromazin (1-3 definerte daglige 
døgndoser).  Det bør ikke gis doser over denne øvre grensen uten etter nøye vurdering 
og begrunnelse, og dosering ved vedlikeholdsbehandling bør normalt ligge i nedre 
område.



Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)

28. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for 
schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Stor.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?) Nei.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (44)

Anbefalingen: 
For enkelte pasientgrupper gjelder særlige forsiktighetsregler når det gjelder 
preparatvalg, dosering og vaktsomhet for bivirkninger.  Dette gjelder:

 Pasienter som kommer til behandling for første gang.
 Barn og ungdom.
 Eldre og pasienter med kompliserende somatisk sykdom.
 Gravide og ammende.



 Pasienter med samtidig rusmisbruk.
 Pasienter fra forskjellige etniske grupper
 Pasienter med psykisk utviklingshemming
 Pasienter med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser/autisme/Asperger

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):  A

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)  Godt omfang av forskningsbasert kunnskap.
Referanser:

28. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for 
schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.

386. Einarson A, Boskovic R. Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J 
Psychiatr Pract 2009;15(3):183-92.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)   Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God.

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (45)

Anbefalingen: 
Pasienter med såkalte ”høy-risiko” tilstander (prodromal, UHR, ARMS) bør 
ikke rutinemessig tilbys medikamentell antipsykotisk behandling.



Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): 
God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning)  

Fra 20-40% av høyrisikogruppen utvikler psykotisk lidelse, slik at behandling her betyr at en stor 
andel friske vil gis behandling.  Det er gjort få studier på området, og ingen av disse gir heller sikre 
holdepunkter for at antipsykotisk behandling har effekt i forebygging gitt dagens kriterier.  

Referanser: 

McGorry PD,  et al . Intervention in individuals at ultra-high risk for psychosis: a review and future 
directions. J Clin Psychiatry. 2009 Sep;70(9):1206-12. Epub 2009 Jun 30.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  
Det som anbefales her er at intervensjonen IKKE gis pga dårlig kost-nytte-risikoprofil.   

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (46)

Anbefalingen: 
Pasienter som kommer til første gangs behandling bør i utgangspunktet tilbys 
antipsykotika i tablettform. Valget av medikament bør tas av behandler og 



pasient i felleskap. Dersom pasienten ønsker det bør også pårørende tas med 
på råd. Pasienten bør på forhånd få god informasjon om fordeler og ulemper 
ved de enkelte medikamentene. I denne valgprosessen bør det tas med i 
vurdering i hvor stor grad det enkelte medikamentet kan føre til 
ekstrapyramidale bivirkninger, metabolske forstyrrelser eller andre 
bivirkninger.  

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4):3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):
Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning).  

Dette er en sammensatt anbefaling ifht til forsiktighetsregler som bør gjelde ved oppstart av 
behandling for første gang basert på kontrollerte studier samt råd rundt etablering av godt 
behandlingssamarbeid ut fra klinisk erfaring og observasjonelle studier.  

Referanser:
348. Oosthuizen P, Emsley RA, Turner J, Keyter N. Determining the optimal dose of 

haloperidol in first-episode psychosis. J Psychopharmacol 2001;15(4):251-5.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  Moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Risikoen ved å anvende 
forsiktighetsreglene er liten,  og konsekvensene positive.  

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (47)

Anbefalingen: 
Før behandlingen startes bør pasienten få tilbud om en somatisk undersøkelse.  Denne 
undersøkelsen inkluderer:
 Egen- og familiehistorie for diabetes og hjertesykdom.
 Registrering av blodtrykk, vekt, BMI, sentrale metabolske mål (blodlipider)
 Samt et EKG dersom dette er anbefalt i preparatomtalen for det valgte preparatet eller 

sykehistorie/undersøkelse gir indikasjon om mulig hjertesykdom hos pasienten.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

God dokumentasjon på økt risiko for diabetes og hjertesykdom i gruppen

Referanser:

380. Correll CU. Addressing adverse effects of antipsychotic treatment in young patients with 
schizophrenia. J Clin Psychiatry 2011;72(1):e01.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonale retningslinje for psykoselidelser (48)

Anbefalingen: 
Ved oppstart bør dosen være i den lavere delen av doseringsintervallene i 
preparatomtalen, og deretter økes gradvis, og ikke over bivirkningsgrense 
(ekstrapyramidale).  Etter oppstart bør et preparat prøves ut i antatt optimal dosering i 
minst 4-6 uker.  Effekten av den igangsatte behandlingen bør monitoreres nøye og 
resultatene journalføres.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):  A

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 

relevant forskning)  God.

Referanser: 

348. Oosthuizen P, Emsley RA, Turner J, Keyter N. Determining the optimal dose of 
haloperidol in first-episode psychosis. J Psychopharmacol 2001;15(4):251-5.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)   Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (49)

Anbefalingen:
Hurtig økning av dosen (rask nevroleptisering) bør ikke brukes.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):  A

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)  God

Referanser:

28. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for 
schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (50)

Anbefalingen: 
Samtidig bruk av flere antipsykotika på en gang bør kun brukes i perioder hvor det 
skiftes fra ett medikament til et annet (i henholdsvis opptrappende og 
nedtrappende doser).

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning).   Godt omfang.

Referanser: 

368. McCue RE, Waheed R, Urcuyo L. Polypharmacy in patients with schizophrenia. J Clin 
Psychiatry 2003;64(9):984-9.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (51, 52)

Anbefalingen: 
Etter behandling av den første psykotiske episoden bør pasienten informeres om at 
risikoen for tilbakefall er svært stor dersom behandlingen avsluttes iløpet av de 
neste ett til to årene.

Pasienter som er til første gangs behandling for en psykotisk episode som fyller 
diagnosekriteriene for schizofreni bør tilbys vedlikeholdsbehandling i to år.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)  Godt omfang.  Flere studier på konkret behandlingslengde hadde vært nyttig.

Referanser: 

355. Leucht S, Heres S, Kissling W, Davis JM. Evidence-based pharmacotherapy of 
schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol 2011;14(2):269-84.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (53)

Anbefalingen: 
Pasienter med tilbakefall bør tilbys langvarig vedlikeholdsbehandling (opp til fem 
år).  Pasientens kliniske status inkludert symptomer og bivirkninger samt behov 
for fortsatt behandling bør grundig evalueres minst 1 gang årlig.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): 
Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning).  

Det finnes ingen kontrollerte studier av tilstrekkelig lengde til å svare på spørsmålet om lengde av 
vedlikeholdsbehandling ved tilbakefall. Siden risiko for tilbakefall er større enn hos pasienter uten tidligere 
tilbakefall må varigheten være klart lengre enn hos førstegangspasienter. 

Referanser: 

358. Gaebel W, Weinmann S, Sartorius N, Rutz W, McIntyre JS. Schizophrenia practice 
guidelines: international survey and comparison. Br J Psychiatry 2005;187:248-55.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Risiko ved for tidlig avslutning er stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei 

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (54, 55)

Anbefalingen: 
Dersom pasienten likevel ønsker å avslutte behandlingen bør det skje gjennom 
gradvis nedtrapping med nøye oppfølging av tidlige tegn på tilbakefall.

Etter avsluttet medikamentell behandling bør pasienten følges opp i forhold til tegn 
på tilbakefall i minst 2 år.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):  A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)  God

Referanser:

357. Wunderink L, Nienhuis FJ, Sytema S, Slooff CJ, Knegtering R, Wiersma D. Guided 
discontinuation versus maintenance treatment in remitted first-episode psychosis: relapse 
rates and functional outcome. J Clin Psychiatry 2007;68(5):654-61.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (56)

Anbefalingen: 
Vedlikeholdsdosen bør være lavest mulige effektive dosering, og vanligvis lavere 
enn dosering i akuttfase.  Dosering utenfor standard doseringsintervaller bør 
begrunnes.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Referanser:

353. Barnes TR. Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: 
recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J 
Psychopharmacol 2011;25(5):567-620.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (57)

Anbefalingen: 
Intermitterende behandling bør ikke brukes rutinemessig.  Unntaket er pasienter 
som ikke aksepterer kontinuerlig behandling.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):  God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)  Det finnes relativt få studier,  men av god kvalitet.

Referanser:

359. Gaebel W, Riesbeck M, Wolwer W, Klimke A, Eickhoff M, von Wilmsdorff M, et al. 
Relapse prevention in first-episode schizophrenia--maintenance vs intermittent drug 
treatment with prodrome-based early intervention: results of a randomized controlled trial 
within the German Research Network on Schizophrenia. J Clin Psychiatry 2011;72(2):205-
18.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (58)

Anbefalingen: 
Ved et tilbakefall eller en akutt forverring av en psykotisk lidelse bør det startes 
behandling etter de samme prinsippene som ved oppstart for første gang.  
Pasientens erfaring, virkninger og bivirkninger inkludert subjektive opplevelser 
under bruk av antipsykotiske medikamenter – nå og tidligere – bør være en 
sentral del av vurdering i forkant av preparatvalg.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning)  God

Referanser:

354. Buchanan RW, Kreyenbuhl J, Kelly DL, Noel JM, Boggs DL, Fischer BA, et al. The 
2009 schizophrenia PORT psychopharmacological treatment recommendations and 
summary statements. Schizophr Bull 2010;36(1):71-93.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger nasjonal retningslinje for psykoselidelser (59)

Anbefalingen: 
Tilby behandling med klozapin til pasienter med schizofreni som ikke har hatt 
tilfredsstillende behandlingsrespons på minst to forskjellige antipsykotika 
(hvorav minst ett AGA),  gitt i tilstrekkelig lang tid og i tilstrekkelige doser.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4):1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)  God

Referanser: 

367. Lewis SW, Barnes TR, Davies L, Murray RM, Dunn G, Hayhurst KP, et al. 
Randomized controlled trial of effect of prescription of clozapine versus other second-
generation antipsychotic drugs in resistant schizophrenia. Schizophr Bull 
2006;32(4):715-23.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (60)

Anbefalingen: 
For personer med langvarige hjelpebehov er det viktig at oppfølgingen skjer på 
regelmessig basis. I tillegg bør den utføres av et fast personal.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):
moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   C
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er identifisert en systematisk oversikt (ikke RCT) som kan knyttes til anbefalingen. Det er i tillegg 
identifisert annen forskning som viser at en systematisk og integrert oppfølging har god effekt ved alvorlige 
psykiske lidelser. I tillegg finnes en del faglitteratur på området.

Referanser:
400. Falloon I, Fadden G, Borell P, Kärräng L, Ivarsson B, Malm U. Integrerad psykiatri. 

Stockholm: Spri; 1997.

Burns T, Knapp M, Catty J, Healey A, Henderson J, Watt H, et al. Home treatment for mental health 
problems: a systematic review. Health Technology Assessment (Winchester, England) 2001;1-139.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Delvis

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Det er vitenskapelig grunnlag for at det å besøke brukere hjemme reglemessig, samt det å ta ansvar 
for deres helse- og sosiale omsorgsbehov kan redusere sykehusinnleggelser.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei, ønskelig med forutsigbarhet

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   C



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (61)

Anbefalingen: 
Kommunen bør gjennomføre en grundig kartlegging av de individuelle 
hjelpebehovene til personer med psykoselidelser ut fra brukerens personlige mål, 
ressurser og livssituasjon.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. 

Referanser:

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Delvis

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

En god kartlegging skal sikre at brukeren får den hjelp og oppfølging vedkommende trenger. Kartlegging 
av ressurser og hjelpebehov er en innarbeidet arbeidsmetode innenfor de fleste intervensjoner.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   D



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og anbefalinger i 
nasjonal retningslinje for psykoselidelser (62)

Anbefalingen: 
Kommunen bør tilse at brukers rettigheter i forhold til inntekt og økonomi er sikret, og 
bør tilby hjelpetiltak i form av økonomisk forvaltning dersom behovene tilsier dette. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   B

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)
Ikke identifisert noen randomiserte studier knyttet til anbefalingen. Artikler basert på sammenhengen 
mellom økonomi og psykiske lidelser.

Referanser:
407. Rognerud M, Strand BH, Næss Ø, red. Sosial ulikhet i helse: en faktarapport. Oslo: 

Folkehelseinstituttet; 2007. Rapport 2007:1. Tilgjengelig fra: 
http://www.fhi.no/dav/1AE74B1D58.pdf

408. Regier DA, Farmer ME, Rae DS, Myers JK, Kramer M, Robins LN, et al. One-month 
prevalence of mental disorders in the United States and sociodemographic characteristics: 
the Epidemiologic Catchment Area study. Acta Psychiatr Scand 1993;88(1):35-47.

409. Myklestad I, Rognerud M, Johansen R. Levekårsundersøkelsen 2005. Utsatte grupper og 
psykisk helse. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2008. Rapport 2008:8. Tilgjengelig fra: 
http://www.fhi.no/dav/836ae5a58e.pdf

410. Muntaner C, Eaton WW, Miech R, O'Campo P. Socioeconomic position and major mental 
disorders. Epidemiol Rev 2004;26:53-62.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Inntekt og økonomi har stor betydning for den enkeltes muligheter til selvutfoldelse og tilgang på goder. 
Flere studier viser at lav sosioøkonomisk status har sammenheng med dårlig psykisk helse. Vanskelig å 
peke på hva som er årsak og virkning, men en trygg og forutsigbar økonomi kan understøtte andre 
intervensjoner.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei



7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (63)

Anbefalingen: 
Kommunen bør tilby varige boliger framfor midlertidige boligløsninger. Brukers egne 
ønsker og mål bør tillegges stor vekt ved tildeling.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er identifisert en systematisk studie knyttet til anbefalingen. Usikkerhet knyttet til hvor stor overføringsverdi 
studien har til norske forhold.

Referanser:
123. Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. Oslo: Sosial- og 

helsedirektoratet; 2007. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00014/IS-1405_14898a.pdf

412. Brimblecombe N, red. Acute mental health care in the community: intensive home treatment. 
London: Whurr publishers; 2001.

413. Kommunal- og regionaldepartementet. Om boligpolitikken. St.meld. nr. 23 (2003-2004).
Tilgjengelig fra: 
http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20032004/023/PDFS/STM200320040023000DDDPD
FS.pdf

414. Kyle T, Dunn JR. Effects of housing circumstances on health, quality of life and healthcare 
use for people with severe mental illness: a review. Health Soc Care Community 
2008;16(1):1-15.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det 
gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat –
god): moderat-svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   3



Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

Tilgang til varige bolig er både et omforent politisk og faglig mål i Norge. En varig bolig kan understøtte andre 
intervensjoner.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier 
at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk eller 
organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (64)

Anbefalingen: 
Kommunen bør tilby tilrettelagte boliger til personer som er i behov for særskilt 
oppfølging og støtte for å mestre liv i egen bolig. Det bør tilbys boliger med 
fellesareal og bemanning på heldøgnbasis dersom behov tilsier dette.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er identifisert en systematisk studie (RCT) i forhold til anbefalingen. Det er imidlertid ikke grunnlag i 
studien for å konkludere med anbefalingen. 

Referanser:

415. Pedersen A. Mot «recovery» i praksis? Erfaringer fra Bergen. Tidsskr Psyk Helsearb 
2004;1(40):50-63.

Chilvers R, Macdonald GM, Hayes AA. Supported housing for people with severe mental disorders, 
Cochrane database of systematic reviews 2006, issue 4.
.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 



– god): svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Det er en utbredt vurdering hos brukerorganisasjoner, fagfolk og tjenesteapparat at spesialboliger er 
nødvendige for at brukere med særskilte behov skal kunne bo i lokalmiljøet. Tjenesteoppfølging i vanlig 
boliger vil ikke kunne ivareta deres omsorgsbehov.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (65)

Anbefalingen: 
Personer med psykoselidelser bør ikke tilbys boliger i bomiljø preget av sosial uro og 
kriminalitet. Sammensetting av beboere er et hensyn som bør tillegges stor vekt.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   A

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)

Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. Det finnes imidlertid forskning indirekte relatert 
til anbefalingen, herunder forskning knyttet til WAS (ward atmosphere scale) og EE (Expressed emotions).

Referanser:
292. Friis S. Characteristics of a good ward atmosphere. Acta Psychiatr Scand 1986;74(5):469-73.

304. Melle I, Friis S, Hauff E, Island TK, Lorentzen S, Vaglum P. The importance of ward 
atmosphere in inpatient treatment of schizophrenia on short-term units. Psychiatr Serv 
1996;47(7):721-6.

305. Eklund M, Hansson L. Relationships between characteristics of the ward atmosphere and 
treatment outcome in a psychiatric day-care unit based on occupational therapy. Acta 
Psychiatr Scand 1997;95(4):329-35.

306. Timko C, Moos RH. Outcomes of the treatment climate in psychiatric and substance abuse 



programs. J Clin Psychol 1998;54(8):1137-50.

309. Middelboe T, Schjodt T, Byrsting K, Gjerris A. Ward atmosphere in acute psychiatric in-
patient care: patients' perceptions, ideals and satisfaction. Acta Psychiatr Scand 
2001;103(3):212-9.

310. Eklund M, Hansson L. Ward atmosphere, client satisfaction, and client motivation in a 
psychiatric work rehabilitation unit. Community Ment Health J 2001;37(2):169-77.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det 
gis anbefalinger for?) 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat –
god): moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   2

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

Et godt bomiljø kan understøtte andre intervensjoner og virke forebyggende. Kliniske erfaringer tilsier at 
enkelte brukergrupper ikke bør bo tett innpå hverandre. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier 
at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk eller 
organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (66)

Anbefalingen: 
Ansatte må, i samarbeid med brukeren, bidra til å styrke det personlige nettverket.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   B

Forskningsbasert kunnskap



1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. Artikler basert på kliniske studier, rapporter 
og bøker.

Referanser:
416. Dalgard OS. Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid. Oslo: Nasjonalt 

folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse; 2006. Rapport 2006:2. Tilgjengelig fra: 
http://www.fhi.no/dav/8AF0E9B952.pdf

418. Howard L, Leese M, Thornicroft G. Social networks and functional status in patients with 
psychosis. Acta Psychiatr Scand 2000;102(5):376-85.

419. Fyrand L. Sosialt nettverk: teori og praksis. Oslo: TANO; 1994.

420. Seikkula J. Nätverket ökar resurserna vid psykosbehandling. Tidssk Nor Lægeforen 
2003;123(23):3419-21.

422. Nilsson B. Savnets tone i ensomhetens melodi: ensomhet hos aleneboende personer med 
alvorlig psykisk lidelse [doktoravhandling]. Åbo: Åbo akademis förlag; 2004.

424. Andrew GJ, Gavin N, Begley S, Brodie D. Assisting friendships, combating loneliness: 
users' views on a 'befriending' scheme. Ageing soc 2003;23(3):349-62.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Nære relasjoner og et godt sosialt nettverk kan både bidra til å forbygge psykiske problemer og være til god 
hjelp og støtte hvis problemene har oppstått. Nettverk kan ikke erstatte andre intervensjoner, men være et 
viktig supplement til disse.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (67)

Anbefalingen: 
Ansatte må bistå brukerne til å delta på allmenne kultur- og fritidsaktiviteter. Bruk 
av støttekontakter kan også være et egnet tiltak i forhold til dette.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)

Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. Artikkel basert på litteraturstudier.

Referanser:
424. Andrew GJ, Gavin N, Begley S, Brodie D. Assisting friendships, combating loneliness: 

users' views on a 'befriending' scheme. Ageing soc 2003;23(3):349-62.

425. Skatvedt A. Alminnelighetens potensial: en sosiologisk studie av følelser, identitet og 
terapeutisk endring. Oslo: Universitetet i Oslo; 2008. Tilgjengelig fra: 
http://www.duo.uio.no/publ/iss/2009/88651/avhandling_skatvedt.pdf.

428. Knudtsen MS, Holmen J, Håpnes O. Kulturelle virkemidler i behandling og 
folkehelsearbeid. Tidssk Nor Lægeforen 2005;125(24):3434-6.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Intervensjonen erstatter ikke andre intervensjoner.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (68)

Anbefalingen: 
Kommunen bør tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter for personer med 
alvorlige psykiske lidelser, inkludert egne treffsteder for brukerne.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):
svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning)

Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. Anbefaling relatert til fagbok og 
casestudie.

Referanser:
417. Granerud A. Sosial integrering for mennesker med psykiske problemer : erfaringer, 

utfordringer og ønsket støtte. Elverum: Høgskolen i Hedmark; 2004. Rapport nr. 19-
2004. Tilgjengelig fra: 
http://fulltekst.bibsys.no/hihm/rapport//2004/19/rapp19_2004.pdf

423. Antonovsky A. Unraveling the Mystery of Health. San Francisco: Jossey-Bass; 1987.

427. Topor A, Borg M, Mezzina R, Sells D, Marin I, Davidson L. Others: The Role of 
Family, Friends, and Professionals in the Recovery Process. Am j psychiatr rehabil 
2006;9(1):17-37.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

Ingen direkte klinisk effekt påvist. Intervensjonen kan understøtte andre intervensjoner, og i seg selv 
bidra til økt trivsel og velvære. Den kan forebygge problemer, bidra til integrasjon og sosiale nettverk.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   D



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (69)

Anbefalingen: 
Spesialiserte psykoseteam skal ha tilstrekkelig mengde- og breddeerfaring med 
pasientgruppen til å fange opp kompleksiteten knyttet til differensialdiagnostiske 
vurderinger og samtidige lidelser ved psykose. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Anbefalingen er basert de mange differensialdiagnostiske vurderingene og samtidige lidelsene som sees 
ved psykose.

15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in 
adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and Clinical 
Excellence; 2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf

125. Hagen R, Kråkvik B, Gråwe RW. Kognitiv terapi ved psykoser. I: Stiles TC, red. 
Lidelsesspesifikk kognitiv terapi. Trondheim: Tapir; 2007. s. 15-34.

126. Fenton WS. Comorbid conditions in schizophrenia. Curr Opin Psychiatry 2001;14(1):17-
23.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 
Viktigheten av at utredning og behandling tar hensyn til kompleksiteten rettferdiggjør ressursbruken.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

Det vil være i tråd med brukers ønsker å møte en høy grad av kompetanse.

7. Andre faktorer 
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): D



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (70)

Anbefalingen: 
Det anbefales at personer med alvorlige psykiske lidelser, som har store og 
sammensatte behov for ulike typer av tjenester, og som ikke greier å nyttiggjøre seg 
det ordinære tjenestetilbudet, tilbys behandling og oppfølging i ACT- team.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in adults 
in primary and secondary care. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 
2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf

438. Stein LI, Test MA. Alternative to mental hospital treatment. I. Conceptual model, treatment 
program, and clinical evaluation. Arch Gen Psychiatry 1980;37(4):392-7.

439. Allness DJ, Knoedler WH. The Pact model of community-based treatment for persons with 
severe and persistent mental illness: a manual for Pact start-up. Arlington: Nami; 1998. 

440. Allness DJ, Knoedler WH. National Program Standards for ACT Teams. Arlington: Nami; 
2003. Tilgjengelig fra: http://www.nami.org/Template.cfm%3FSection%3DACT-
TA_Center%26template%3D/ContentManagement/ContentDisplay.cfm%26ContentID%3D5
0248&sa=U&ei=VV2dTt_cBsTf4QTu-
LCtCQ&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNHzI0lRdCN88bLjbv8zPK5ZvRRNhA

441. Marshall M, Lockwood A. WITHDRAWN: Assertive community treatment for people with 
severe mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 2011;(4):CD001089.

442. Oppsøkende virksomhet er bra for utsatte grupper. Evaluering av forsøk med ACT (Assertive 
Community Treatment) i Mosseregionen. Utarbeidet for Moss, Våler, Råde og Rygge 
kommuner og Sykehuset Østfold HF. Oslo: Econ Pöyry; 2011. Econ-rapport nr. R-2011-013. 
Tilgjengelig fra: http://www.econ.no/stream_file.asp?iEntityId=4805

443. Rosen A, Mueser KT, Teesson M. Assertive community treatment--issues from scientific and 
clinical literature with implications for practice. J Rehabil Res Dev 2007;44(6):813-25.

444. Ito J, Oshima I, Nishio M, Sono T, Suzuki Y, Horiuchi K, et al. The effect of Assertive 
Community Treatment in Japan. Acta Psychiatr Scand 2011;123(5):398-401.

445. Akerholt A. ACT-håndbok. Ottestad: KoRus-Øst; 2010. Tilgjengelig fra: http://www.rus-
ost.no/docs/00000795/ACT-håndbok%202010_webutgave_NY_isbn.pdf

2. Overførbarhet og generaliserbarhet: Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja



Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning 

Pasienter som har mest nytte av ACT er de pasienter med psykoselidelser, samt i tilegg har rusproblemer, har 
en varierende mental tilstand og sosial funksjon, har store negative konsekvenser ved tilbakefall av 
symptomer, samt ikke greier å nyttiggjøre seg tradisjonell behandling og oppfølging 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?)

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer 
ACT er en organisering av behandling og oppfølging som egner seg i opptaksområder på ca. 40.000 og 
oppover. ACT-teamene gir tjenester som tradisjonelt tilhører ulike etater og nivåer i tjenesteapparatet. Det 
pågår fram til 2014 en evaluering av ACT-satsning i Norge.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling:  A. 

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (71)

Anbefalingen: 
Skriftlig kriseplan bør utarbeids for å sikre at tiltak tidligst mulig blir iverksatt hvis 
en krise oppstår. Planen skal inneholde opplysninger om individuelle tegn på 
krise, og hva personen selv og konkrete hjelperne skal gjøre.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er ikke identifisert forskning som kan knyttes til anbefalingen. Kriseplaner er et innarbeidet verktøy i 
klinisk virksomhet og understøttes av offentlige anbefalinger og brukerorganisasjoner.
Referanser:

393. Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2005. 
Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00007/IS-
1332_7573a.pdf

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)



3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

Det knytter seg usikkerhet til effekten av kriseplaner. Kriseplaner er imidlertid et verktøy som kan bidra til 
at tegn på krise blir oppdaget tidlig og at nødvendig hjelp kan igangsettes raskt.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   D

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (72)

Anbefalingen: 
Tiltak knyttet til arbeid skal være en sentral del av behandlings- og 
oppfølgingstilbudet til mennesker med psykoselidelser.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er ikke identifisert forskning som direkte understøtter anbefalingen. Det å ha arbeid antas imidlertid å ha 
viktige psykologiske, sosiale og økonomiske funksjoner for den enkelte. En rekke offentlige utredninger 
understøtter arbeidets verdi og funksjon og legger føringer i retning av at arbeid prinsipielt skal være et 
sentralt tiltak i forhold til mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet, inkl. personer med alvorlige psykiske 
lidelser.

Referanser:
38. Sosial- og helsedepartementet. Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. 

Endringer i statsbudsjettet for 1998. St.prp.nr.63 (1997-98). Tilgjengelig fra: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/19971998/stprp-nr-63-1997-98-
.html?id=201915



454. Scheid TL, Anderson C. Living with chronic mental illness: understanding the role of work. 
Community Ment Health J 1995;31(2):163-76.

455. Stuart H. Mental illness and employment discrimination. Curr Opin Psychiatry 
2006;19(5):522-6.

456. Nordt C, Muller B, Rossler W, Lauber C. Predictors and course of vocational status, 
income, and quality of life in people with severe mental illness: a naturalistic study. Soc Sci 
Med 2007;65(7):1420-9.

458. Mueser KT, Salyers MP, Mueser PR. A prospective analysis of work in schizophrenia. 
Schizophr Bull 2001;27(2):281-96.

460. Marwaha S, Johnson S. Schizophrenia and employment - a review. Soc Psychiatry Psychiatr 
Epidemiol 2004;39(5):337-49.

464. Helle A. Erfaringer med å utvikle nye arbeidsrettede tiltak : arbeidsrettede tiltak for 
personer med psykiske problemer. Tidsskr Psyk Helsearb 2007;4(3):244-53.

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007 – 2012). Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 
Helse- og omsorgsdepartementet.

Stortingsmelding nr 39 (1991-92). Attføringsmeldinga. Arbeidsdepartementet.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Arbeid erstatter ikke andre kliniske intervensjoner, men har en sentral funksjon og betydning i seg selv. 
Arbeidet kan dessuten bidra til mestring på andre livsområder, og er en viktig fordelingsnøkkel med hensyn 
til tilgang på goder. Anskaffelse av arbeid er et kostnadseffektivt tiltak sett i forhold til avhengighet av 
offentlige ytelser.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)

Nei.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (73)

Anbefalingen: 
Arbeidsrettede tiltak i samsvar med IPS-modellen bør benyttes framfor andre
tilnærminger.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er identifisert tre systematiske oversikter i form av meta-analyser som danner grunnlag for å vurdere 
IPS-modellen som mer effektiv enn andre tilnærminger. I tillegg finnes fagartikler som understøtter 
modellen framfor andre.

Referanser:
457. Helle S, Gråwe RW. Sysselsetting og trygd blant personer med schizofrenidiagnose. 

Tidsskr Nor Psykol Foren 2007;44(11):1358-62.

462. Rinaldi M, Perkins R. Comparing employment outcomes for two vocational services: 
Individual placement and support and non-integrated pre-vocational services in the UK. 
J Vocat Rehabil 2007;27(1):21-7.

468. Crowther R, Marshall M, Bond G, Huxley P. Vocational rehabilitation for people with 
severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD003080.

469. Twamley EW, Jeste DV, Lehman AF. Vocational rehabilitation in schizophrenia and 
other psychotic disorders: a literature review and meta-analysis of randomized 
controlled trials. J Nerv Ment Dis 2003;191(8):515-23.

470. Bond GR, Drake RE, Becker DR. An update on randomized controlled trials of 
evidence-based supported employment. Psychiatr Rehabil J 2008;31(4):280-90.

471. Burns T, Catty J, Becker T, Drake RE, Fioritti A, Knapp M, et al. The effectiveness of 
supported employment for people with severe mental illness: a randomised controlled 
trial. Lancet 2007;370(9593):1146-52.

472. Drake RE, Becker DR, Clark RE, Mueser KT. Research on the individual placement and 
support model of supported employment. Psychiatr Q 1999;70(4):289-301.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)



Modellen har solid empirisk støtte for å hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å få jobb og å 
beholde den. IPS-modellen har vist seg å være mer effektiv enn arbeidsforberedende treningsmodeller 
med hensyn til å søke jobb på det åpne arbeidsmarkedet. Sysselsettingsgraden har vist seg å være 
høyere med denne modellen også på lang sikt. Brukerens egen motivasjon og arbeidsønsker tillegges 
stor vekt i denne modellen. Modellen har som utgangspunktet at oppfølgingen skal tilbys så lenge 
behovet er til stede.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)

Ikke identifisert.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)

Ikke identifisert.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)

Nei.
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (1)

Anbefalingen: 
Behandling og oppfølging av pasienter/brukere bør baseres på deres egne valg og 
prioriteringer og bidra til økt mestring og deltakelse i samfunnet.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Referanser:
Lite forskningsgrunnlag på brukermedvirkning per i dag. 

20. Larsen E, Aasheim F, Nordal A. Brukermedvirkning - psykisk helsefeltet: mål, 
anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse. Oslo: Sosial- og 
helsedirektoratet; 2006. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00009/IS-1315_9828a.pdf

21. Brukermedvirkning innen psykisk helse: en veileder. Skien: Mental helse; 2004. 

22. Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet. Oslo: Landsforeningen for 
pårørende innen psykiatri; 2007. Tilgjengelig fra: 
http://www.lpp.no/bilder/170223LPP0021_veiledningshefte_lav.pdf

37. Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling [nettdokument]. [oppdatert 
2011; lest 12 Jul 2011]. Tilgjengelig fra: http://www.kbtmidt.no/

38. Sosial- og helsedepartementet. Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. 
Endringer i statsbudsjettet for 1998. St.prp.nr.63 (1997-98). Tilgjengelig fra: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/19971998/stprp-nr-63-1997-98-
.html?id=201915

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)

BSB-undersøkelsene (37) viser samsvarende tilbakemeldinger på at deltakelse i egen helsehjelp er 
gunstig.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke identifisert

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer). Ikke identifisert

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Brukerens vurderinger kan variere på grunn av psykose. Evaluering 



av behandling/oppfølging og nedtegning av brukerens vurderinger i etterkant av en psykose fase 
kan bidra til et best mulig tilpasset tilbud også i psykosefase.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)

Jfr Brukerundersøkelsene Bruker Spør Bruker utført av KBT Midt-Norge og Marianne Storms 
forskningarbeid. Brukere opplever at å bli hørt og respektert, få delta og være med på utforming av 
helsetjenester og oppfølging gir mening og håp.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene). Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (2)

Anbefalingen: 
Intervensjonsprogrammer som ”Brukermedvirkning i praksis” bør tas i bruk for å 
bedre helsepersonells og brukeres kompetanse om brukermedvirkning.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

8. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Referanser:
20. Larsen E, Aasheim F, Nordal A. Brukermedvirkning - psykisk helsefeltet: mål, anbefalinger 

og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006. 
Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00009/IS-
1315_9828a.pdf

24. Storm M, Storm M. Service user involvement in in-patient mental health services 
[doktoravhandling]. Stavanger: University of Stavanger; 2010. Tilgjengelig fra: 
http://brage.bibsys.no/uis/bitstream/URN:NBN:no-
bibsys_brage_19495/3/Storm%2c%20Marianne.pdf.

9. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja. Referansene gir støtte for at kompetanse om brukermedvirkning er 
nyttig og viktig for både helsepersonell og brukere.

10.Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?). Ikke identifisert.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3



Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
11.Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer). Ikke identifisert

12.Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?). Nei

13.Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)

Intervensjonsprogram av denne typen kan ha betydning for selvrespekt, delaktighet i utforming av 
helsehjelp, hjelp til bevisstgjøring og ansvarliggjøring i helsehjelpsprossesser for både brukere og 
helsepersonell.

14.Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Viser til det som er vist til av brukerundersøkelser.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (3)

Anbefalingen: 
For ungdom mellom 16 og 18 år er det viktig at foresattes rett på tilstrekkelig med 
informasjon til å kunne utøve sin foreldrerolle på en god måte blir ivaretatt, samtidig 
som unges behov for uavhengighet må ivaretas.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Ikke direkte forskningsbasert kunnskap tilgjengelig. Anbefaling er basert på lovfestete rettigheter etter § 
pasientrettighetslovens § 3.4 , 3.ledd ”Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal 
allikevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år”, klinisk erfaring og 
utviklingspsykologisk kunnskap.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ikke relevant

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke relevant 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Intervensjonens effekt og gevinst regnes som store sett i forhold til kostnader og risiko



5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer 
Helsepersonell bør kjenne til og ta hensyn til lovtekst knyttet til informasjonsplikt og taushetsplikt knyttet til 
pårørende og foreldre.  

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (4)

Anbefalingen: 
Rutiner for samarbeid med pårørende tilpasses de roller de har og fokuserer 
kunnskapsutveksling, veiledning og støtte. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3 
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Referanser:
25. Pårørende - en ressurs: veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske 

helsetjenester. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. Tilgjengelig fra: 
http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00079/P_r_rende___en_ressu_79889a.pdf

26. Baucom DH, Mueser KT, Shoham V, Daiuto AD, Stickle TR. Empirically supported 
couple and family interventions for marital distress and adult mental health problems. J 
Consult Clin Psychol 1998;66(1):53-88.

27. Pitschel-Walz G, Leucht S, Baumnl J, Kissling W, Engel RR. The effect of family 
interventions on relapse and rehospitalization in schizophrenia - A meta-analysis. 
Schizophr Bull 2001;27(1):73-92.

28. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for 
schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.

29. Lehman AF, Kreyenbuhl J, Buchanan RW, Dickerson FB, Dixon LB, Goldberg R, et al. 
The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT): Updated treatment 
recommendations 2003. Schizophr Bull 2004;30(2):193-217.

30. Barn som pårørende. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00289/Barn_som_p_r_rende__2899



09a.pdf

Hør jeg har noe å fortelle. Liv Marie Austeim. Gyldendal Akademisk, 2006 (pårørendefortellinger)

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja. Pårørendefortellinger viser relevans.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke identifisert.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): Moderat  

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3 

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer). Brukerfortellinger / 
pårørendefortellinger viser relevans.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Ikke identifisert.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei 

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene). 

Pårørende er gitt selvstendige rettigheter i lovverket.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (5)

Anbefalingen: 
Det må tilrettelegges for et godt personlig møte og en god relasjon mellom bruker 
og fagperson.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   C
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Ingen gode randomiserte kontrollerte studier. Artikler basert på deskriptive kliniske case-studier og 
bøker/bokkapitler.



Referanser:
39. Horvath AO. The alliance in context: Accomplishments, challenges, and future directions. 

Psychotherapy 2006;43(3):258-63.

40. Haram A. Dialogens kraft: når tanker blir stemmer. Oslo: Universitetsforlaget; 2004.

300. Johansson H, Eklund M. Patients' opinion on what constitutes good psychiatric care. Scand 
J Caring Sci 2003;17(4):339-46.

405. Ekeland T-J. Evidensbasert behandling: kvalitetssikring eller instrumentalistisk mistak. 
Tidsskr Nor Psykol Foren 1999;36(11):1036-47.

406. Hewitt J, Coffey M. Therapeutic working relationships with people with schizophrenia: 
literature review. J Adv Nurs 2005;52(5):561-70.

426. Borg M, Topor A. Virksomme relasjoner: om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske 
lidelser. Oslo: Kommuneforlaget; 2003.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Relasjonen tillegges betydning innenfor de fleste fagretninger og psykososiale intervensjoner. En god 
relasjon anses som en positiv faktor i forhold til de fleste intervensjoner.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   C



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (6)

Anbefalingen: 
Kontinuitet i behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser er 
sentralt og bør opprettholdes også i perioder der brukeren trekker seg tilbake.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

Forskningsgrunnlaget er begrenset, og de nedenforstående referansene er de som tydeligst refererer til 
psykoselidelser.

Referanser:
41. Kogstad RE, Ekeland TJ, Hummelvoll JK. In defence of a humanistic approach to mental 

health care: Recovery processes investigated with the help of clients' narratives on turning 
points and processes of gradual change. J Psychiatr Ment Health Nurs 2011;18(6):479-86.

42. Adair CE, McDougall GM, Mitton CR, Joyce AS, Wild TC, Gordon A, et al. Continuity 
of care and health outcomes among persons with severe mental illness. Psychiatr Serv 
2005;56(9):1061-9.

43. Mitton CR, Adair CE, McDougall GM, Marcoux G. Continuity of care and health care 
costs among persons with severe mental illness. Psychiatr Serv 2005;56(9):1070-6.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke alene

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 
Diskontinuitet i behandlingen regnes som en betydelig risikofaktor i forhold til prognose, både av pasienter 
og brukere. Kontinuitet i behandlingen er avgjørende for gjennomføring av delelementer i behandlingen 
som psykoterapi, medikamentell behandling (complience), og andre deler av behandlingen.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

Se ovenfor. Det er et brukerkrav at man skal unngå unødige og umotiverte 
relasjonsbrudd/behandlerskifter.



7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (7)

Anbefalingen: 
Psykiske lidelser, herunder psykoselidelser, utvikler seg i stadier eller faser. 
Utredning, behandling og oppfølgning må være fasespesifikk og individuelt 
tilpasset.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

Omfattende forskningsgrunnlag

Referanser:
49. McGuire PK, Dixon TA. S36.02 Psychosis is better described as a continuum, rather than 

as categories. Eur Psychiatry 2000;15(Suppl 2):286.

50. Simonsen C, Sundet K, Vaskinn A, Birkenaes AB, Engh JA, Faerden A, et al. 
Neurocognitive dysfunction in bipolar and schizophrenia spectrum disorders depends on 
history of psychosis rather than diagnostic group. Schizophr Bull 2011;37(1):73-83.

51. Crow TJ. The continuum of psychosis and its genetic origins. The sixty-fifth Maudsley 
lecture. Br J Psychiatry 1990;156:788-97.

52. Alanen YO. Vulnerability to schizophrenia and psychotherapeutic treatment of 
schizophrenic patients: towards an integrated view. Psychiatry 1997;60(2):142-57.

53. Johannessen JO, Martindale B, Cullberg J, red. Evolving psychosis: different stages, 
different treatments. London: Routledge; 2006.

54. Cannon TD, Cadenhead K, Cornblatt B, Woods SW, Addington J, Walker E, et al. 
Prediction of psychosis in youth at high clinical risk: a multisite longitudinal study in 
North America. Arch Gen Psychiatry 2008;65(1):28-37.

55. McGorry PD, Hickie IB, Yung AR, Pantelis C, Jackson HJ. Clinical staging of psychiatric 
disorders: a heuristic framework for choosing earlier, safer and more effective 
interventions. Aust N Z J Psychiatry 2006;40(8):616-22.

56. Docherty JP, Van Kammen DP, Siris SG, Marder SR. Stages of onset of schizophrenic 
psychosis. Am J Psychiatry 1978;135(4):420-6.



57. Sullivan HS. The onset of schizophrenia. 1927. Am J Psychiatry 1994;151(6 Suppl):134-
9.

58. Yung AR, McGorry PD. Prediction of psychosis: setting the stage. Br J Psychiatry Suppl 
2007;51:s1-s8.

Systematic reviews of categorical versus continuum models in psychosis: evidence for discontinuous 
subpopulations underlying a psychometric continuum. Implications for DSM-V, DSM-VI, and DSM-VII. 
Linscott RJ, van Os J, Annual review Clin Psychol. 2010Apr 27;6:391-419.)

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b (1a)

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer). 
Intervensjonen har betydelige kliniske, subjektive, og kostandsmessige konsekvenser

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (8)

Anbefalingen: 
Alle regionale helseforetak bør ha en strategisk plan for systematiske informasjons-
og antistigmatiltak

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning). Omfattende forskning, mye fra Health promotion-feltet



Referanser:

46. Frahm Jensen MJ, Dybvig S, Johannessen J, red. Stigma - antistigma: stigmatisering av 
personer med psykiske lidelser, hvordan kan det bekjempes? Stavanger: Stiftelsen 
psykiatrisk opplysning; 2009.

121. Johannessen JO. An early detection and intervention system for untreated first episode 
psychosis: Reduction of duration of untreated psychosis (DUP), recruitment trough early 
detection teams (DTs), and two-year course and outcome in first-episode psychosis patients 
(FEP) [doktoravhandling]. Oslo: Faculty of medicine, University of Oslo; 2007. 
Tilgjengelig fra: http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=62654.

124. Joa I. The importance of information campaigns in the early detection of psychosis 
[doktoravhandling]. Bergen: University of Bergen; 2010.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Stor. Kostnadseffektiv.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (9)

Anbefalingen: 
Spesialisthelsetjenesten bør ha særlige utrednings- og behandlingsopplegg 
for de pasientene som ikke kommer ut av førstegangspsykose innen tre 
måneder (non-responders)



Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4):4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, 
god):moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):B
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning) 

Ikke RCT, eller metaanalyser. Mye av forskningen er med utgangspunkt i manglende respons på 
medikamentell behandling, men er overførbar til behandling og utredning generelt.

Referanser: 
15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia 

in adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and 
Clinical Excellence; 2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf

Benedicto Crespo-Facorro *, Jose´ Marı´a Pelayo-Tera´n, Rocı´o Pe´rez-Iglesias,
MariLuz Ramı´rez-Bonilla, Obdulia Martı´nez-Garcı´a, Gema Pardo-Garcı´a,
Jose´ Luis Va´zquez-Barquero  (2006)Predictors of acute treatment response in patients with a first 
episode of non-affective psychosis: Sociodemographics, premorbid and clinical variables.
Journal of Psychiatric Research 41 (2007) 659–666
www.elsevier.com/locate/jpsychires
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2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Anbefalingen er basert på et fornuftig 
klinisk skjønn. Konsensus.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Ja

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (10)

Anbefalingen: 
Samtidige psykiske tilstander skal identifiseres og behandles for å redusere 
negativ innvirkning på prognose og resultatet av behandlingen. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning). Jfr. retningslinjen for en fullstendig oppdatering av referanser for ulike 
samtidige tilstander.  

Referanser:
48.ICD-10: psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser : kliniske beskrivelser og diagnostiske 

retningslinjer. Oslo: Universitetsforlaget; 1999.

65. Reimherr JP, McClellan JM. Diagnostic challenges in children and adolescents with 
psychotic disorders. J Clin Psychiatry 2004;65 Suppl 6:5-11.

83. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Practice parameter for the 
assessment and treatment of children and adolescents with schizophrenia. J Am Acad 
Child Adolesc Psychiatry 2001;40(7 Suppl):4S-23S.

85. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00316/H_ringsversjon_av_r_3161
79a.pdf

88. McKetin R, McLaren J, Lubman DI, Hides L. The prevalence of psychotic symptoms 
among methamphetamine users. Addiction 2006;101(10):1473-8.

118. Larsen TK, Melle I, Auestad B, Friis S, Haahr U, Johannessen JO, et al. Early detection of 
first-episode psychosis: the effect on 1-year outcome. Schizophr Bull 2006;32(4):758-64.

Alle referanser fra 125 – 199.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) 

Variasjonen i forhold til forekomst ved angst, depresjon, rusproblemer og traumer er stor når det gjelder de 
ulike studier på grunn av metodologiske forskjeller for beregning av forekomst. Ved samtidige 
rusproblemer er forekomststudier gjort på større utvalg, og prevalenstallene mer stabile

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja. Komorbide psykiske lidelser 
øver en negativ innvirkning både for prognose og resultatet av behandlingen. 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer).



Identifisering og behandling av komorbide tilstander skal prioriteres på grunn av de store kostnader dette 
medfører for pasienten i form av tilleggsbelastninger relatert til nedsatt livskvalitet og økte psykologiske 
problemer. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) Nei. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer: 
Komorbide lidelser blir ofte ikke oppdaget i den kliniske praksis, fordi klinikere gjerne bruker ustrukturerte 
kliniske intervjuer. Det anbefales en strukturert psykiatrisk vurdering ved hjelp spesifikke 
kartleggingsinstrumenter i utredningen. Jfr eget kapittel i behandlingsveilederen relatert til ulike 
vurderingsinstrumenter som anbefales for identifisering av komorbide tilstander.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (11)

Anbefalingen: 
Utredningen bør skje i henhold til en utrednings- og behandlingslinje som også 
inneholder en anbefalt tidsakse for de ulike utredningsinstrumentene.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

Denne anbefalte utrednings- og behandlingslinjen inneholder en sammenstilling av de anbefalinger som er 
gitt enkeltvis i dette og andre kapitler. Særskilt begrunnelse og anbefalingenes vitenskaplige styrkenivå er 
redegjort for i den enkelt anbefaling. Ikke alle anbefalte utredningsforslag,  behandlings- og oppfølgingstiltak 
er gradert til 1-nivå, derfor er den samlete gradering justert noe ned.

Det er utover dette sterke helsepolitiske føringer på at det skal finnes slike utrednings- behandlings- og 
oppfølgingslinjer for de viktigste diagnosegruppene, derfor gis anbefaling grad A, samlet

Referanser:
Henviser til aktuelle kapitler i retningslinjen.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2b
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 



intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

Viktig klinisk for bred utredning av psykoselidelsen så tidlig som mulig, både av hensyn til den enkelte 
pasient, dennes familie og de samfunnsmessige aspekter.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)

Nei, gode kliniske erfaringer. Viktig med god kompetanse hos fagperson som utreder, inkludert opplæring i 
utredningsverktøy.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

Nei, brukere verdsetter grundig utredning.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)

Utfordringer i om det er tilstrekkelig kompetanse til gjennomføring av hele utrednings- og behandlingslinjen

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (12)

Anbefalingen: 
Utredning av psykose hos unge må ta hensyn til utviklingsnivå og evnenivå samt 
større variasjon i symptom- og funksjonsnivå og et mer udifferensiert klinisk bilde i 
denne aldersgruppen. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Moderat.
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap. 

Det finnes forskning og erfaringsbasert kunnskap om betydningen av utviklingsnivå og evnenivå for 
vurdering av psykose hos unge, og som viser et mer udifferensiert klinisk bilde hos unge 

65. Reimherr JP, McClellan JM. Diagnostic challenges in children and adolescents with 
psychotic disorders. J Clin Psychiatry 2004;65 Suppl 6:5-11.

66. Karlsen K. Veileder for utredning av barn og ungdom med psykoser i Helse Sør-Øst. 
Hamar: Helse Sør-Øst RHF; 2009. Tilgjengelig fra: http://www.oslo-
universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Utredningsveileder_BUP.pdf.

228. Kaufman J, Birmaher B, Brent D, Rao U, Flynn C, Moreci P, et al. Schedule for affective 
disorders and schizophrenia for school-age children-present and lifetime version (K-SADS-
PL): Initial reliability and validity data. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 
1997;36(7):980-8.

230. Miller TJ, McGlashan TH, Woods SW, Stein K, Driesen N, Corcoran CM, et al. Symptom 



assessment in schizophrenic prodromal states. Psychiatr Q 1999;70(4):273-87.

231. Miller TJ, McGlashan TH, Rosen JL, Somjee L, Markovich PJ, Stein K, et al. Prospective 
diagnosis of the initial prodrome for schizophrenia based on the structured interview for 
prodromal syndromes: Preliminary evidence of interrater reliability and predictive validity. 
Am J Psychiatry 2002;159(5):863-5.

232. Miller TJ, McGlashan TH, Rosen JL, Cadenhead K, Ventura J, McFarlane W, et al. 
Prodromal Assessment with the Structured Interview for Prodromal Syndromes and the 
Scale of Prodromal Symptoms: Predictive Validity, Interrater Reliability, and Training to 
Reliability. Schizophr Bull 2003;29(4):703-15.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Intervensjonens effekt og gevinst regnes som store sett i forhold til kostnader og risiko 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

I tråd med brukernes ønsker

7. Andre faktorer 
Kunnskap om normalutvikling og hvordan tilpasse oppfølgingen til utviklingsnivå er viktig. 

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (13)

Anbefalingen: 
Kognitive vansker er vanlig ved psykose, og sees hos en majoritet av personer 
med schizofreni. Det er viktig å ta hensyn til dette ved utredning, behandling og 
oppfølging samt gi informasjon om dette til pasienter og pårørende når det er 
aktuelt



Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Omfattende forskning som viser kognitive vansker ved ikke-affektive psykoser og schizofreni, og at dette 
er klinisk relevant. 

70. Palmer BW, Dawes SE, Heaton RK. What do we know about neuropsychological aspects 
of schizophrenia? Neuropsychol Rev 2009;19(3):365-84.

80. Green MF, Kern RS, Braff DL, Mintz J. Neurocognitive deficits and functional outcome 
in schizophrenia: are we measuring the "right stuff"? Schizophr Bull 2000;26(1):119-36.

326. Ueland T, Øie M. Kognitiv svikt ved psykoser : et informasjonshefte for personer med 
psykotisk lidelse, deres familie og venner. Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk opplysning; 
2006.

Keefe RSE, Fenton WS. 2007. How Should DSM-V Criteria for Schizophrenia Include Cognitive 
Impairment? Schizophr Bull (2007) 33 (4): 912-920.

Bora E, Yücel M, Pantelis C. Cognitive impairment in schizophrenia and affective psychoses: implications 
for DSM-V criteria and beyond. Schizophr Bull 2010;36:36-42.

Bell MD, Bryson G. 2001. Work Rehabilitation in Schizophrenia: Does Cognitive Impairment Limit 
Improvement? Schizophr Bull (2001) 27(2): 269-279

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Forskning viser at kognitive vansker ved ikke-affektive psykoser og schizofreni har klinisk betydning. 
Utredning av dette kan kreve noe ressurser, men sett i forhold til den kliniske betydningen er likevel 
intervensjonens gevinst stor. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 
6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 

som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 
I tråd med brukernes ønsker å fokusere på dette.

7. Andre faktorer 
Kunnskap om kognitiv svikt og forståelse og utredning av denne er viktig. 

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (14)

Anbefalingen: 
Det anbefales å screene for kognitive vansker med et testbatteri hvor en fanger opp 
mest mulig av relevante kognitive funksjoner.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Omfattende forskning viser kognitive vansker ved ikke-affektive psykoser og schizofreni, og at 
nevropsykologisk testing av disse kognitive vanskene er av klinisk betydning. 

236. Rund BR, Mohn C, Sundet K. MATRICS på norsk. Tidsskr Nor Psykol Foren 
2010;47(2):160.

237. Løberg E-M, Langeland M, Jørgensen HA. Reliability and validity of a Norwegian 
translation of the Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status in 
patients with psychosis. Nevropsykologi 2006;9(2):37.

Keefe RSE, Fenton WS. 2007. How Should DSM-V Criteria for Schizophrenia Include Cognitive 
Impairment? Schizophr Bull (2007) 33 (4): 912-920..

Bora E, Yücel M, Pantelis C. Cognitive impairment in schizophrenia and affective psychoses: implications for 
DSM-V criteria and beyond. Schizophr Bull 2010;36:36-42.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Forskning viser at kognitive vansker ved ikke-affektive psykoser og schizofreni har klinisk betydning. 
Utredning av dette kan kreve noe ressurser, men sett i forhold til den kliniske betydningen er likevel 
intervensjonens gevinst stor. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. Det er i dag organisatoriske utfordringer med å gjennomføre 
anbefalingen, grunnet manglende ressurser og kompetanse på feltet i psykisk helsevern. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) I tråd med brukernes ønsker å 
fokusere på dette.

7. Andre faktorer 



Det er viktig at den som tolker resultatene har omfattende kompetanse i forhold til klinisk nevropsykologi og 
bred kunnskap om kognitive funksjoner ved psykose. 
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (15)

Anbefalingen: 
Ved psykose med samtidig rusbruk anbefales samtidig fokus og kompetanse på 
rus og psykose i utredning, behandling og oppfølging. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Moderat 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Referanse ROP-retningslinjene: ”(Drake et al., 1998) konkluderte med at omfattende og helhetlig integrert 
behandling gitt over 18 måneder eller mer, førte til signifikante reduksjoner i rusmiddelbruk og 
sykehusopphold. For mange var dette assosiert med klar bedring av den psykiske lidelsen. Flere 
randomiserte kontrollerte studier i rusbehandlingstiltak har demonstrert at integrerte tiltak mot ulike ROP-
lidelser har bedre effekt hvis behandlingstiltakene administreres på samme sted enn av ulike behandlere 
på ulike steder (Charney et al., 2001; McLellan et al., 1993; Saxon & Calsyn, 1995; Weisner et al., 2001).”

85. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00316/H_ringsversjon_av_r_3161
79a.pdf

195. Psychosis with coexisting substance misuse: assessment and management in adults and 
young people. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2011. NICE 
clinical guideline 120. Tilgjengelig fra: http://guidance.nice.org.uk/CG120

196. Kirkehei I, Leiknes KA, Hammerstrøm K, Larun L, Bramness JG, Gråwe R, et al. 
Dobbeldiagnose - alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial 
behandling. Oslo: Kunnskapssenteret; 2008. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25 - 2008. 
Tilgjengelig fra: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/4201.cms

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 



andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Kan regnes som klinisk kost-effektivt.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

I tråd med brukerønsker

7. Andre faktorer 
Viktig med kompetanse på både rus og psykose

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (16, 17, 18, 
19)

Anbefalingene: 
Screening for alkohollidelse hos pasienter med kjent psykisk lidelse anbefales 
gjort med verktøyet AUDIT (1b og A)

Screening for stofflidelse hos pasienter med kjent psykisk lidelse anbefales 
gjort med verktøyet DUDIT  (3 og B)

Screening for ruslidelse ved bruk av urin-, blod-, spytt- eller pusteprøve bør 
vurderes som supplement til annen type screening spesielt i psykiatriske 
akuttavdelinger (4 og C)

EuropASI kan brukes som hjelpemiddel til utredning av sosiale forhold, 
utdanning, arbeid og økonomi, bruk av alkohol og stoff, kriminalitet, familie og 
nettverk (3 og B)

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, 
god): 

Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 
Referanser:

85. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00316/H_ringsversjon_av_r_316179a.



pdf

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): 
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 
Se over, ulike i ulike anbefalinger
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Grundig utredning av rus viktig klinisk viktig, på tross av behov for tidsbruk

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

I tråd med brukerønsker

7. Andre faktorer 
Viktig med kompetanse på både rus og psykose

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): 

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (20)

Anbefalingen: 
Ved rusinduserte psykoser bør primærpsykose vurderes dersom 
psykosesymptomene vedvarer etter en måned ved fravær av stoffbruk og ved 
gjentatte episoder eller varighet av rusutløst psykose på mer enn 6 måneder. 
Oppfølging over tid er viktig for å validere diagnoser fra akutte psykoseepisoder 
med samtidig rusbruk

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap



1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 
Der er forskning som viser nedsatt validitet av diagnostisering i tidlige faser av psykose og rus, 
vansker med å differensiere rusutløste psykoser og primærpsykose og at rusinduserte psykoser kan 
utvikle seg til primærpsykoser. 

86. Arendt M, Mortensen PB, Rosenberg R, Pedersen CB, Waltoft BL. Familial predisposition 
for psychiatric disorder: comparison of subjects treated for cannabis-induced psychosis and 
schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2008;65(11):1269-74.

88. McKetin R, McLaren J, Lubman DI, Hides L. The prevalence of psychotic symptoms 
among methamphetamine users. Addiction 2006;101(10):1473-8.

89. Mathias S, Lubman DI, Hides L. Substance-induced psychosis: a diagnostic conundrum. J 
Clin Psychiatry 2008;69(3):358-67.

90. Caton CL, Drake RE, Hasin DS, Dominguez B, Shrout PE, Samet S, et al. Differences 
between early-phase primary psychotic disorders with concurrent substance use and 
substance-induced psychoses. Arch Gen Psychiatry 2005;62(2):137-45.

92. Schanzer BM, First MB, Dominguez B, Hasin DS, Caton CL. Diagnosing psychotic 
disorders in the emergency department in the context of substance use. Psychiatr Serv 
2006;57(10):1468-73.

93. Caton CL, Hasin DS, Shrout PE, Drake RE, Dominguez B, First MB, et al. Stability of 
early-phase primary psychotic disorders with concurrent substance use and substance-
induced psychosis. Br J Psychiatry 2007;190:105-11.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja. 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Viktig med riktig diagnostisering for riktig oppfølging, særlig med tanke på å fange opp primærpsykoser tidlig 
i forløpet. Ressurskrevende med tanke på behov for oppfølging over tid, men sett i ly av den kliniske 
viktigheten anbefales intervensjonen. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 
Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

Tettere oppfølging i tidlige psykosefaser vil være i tråd med brukers ønsker

7. Andre faktorer 
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (21)

Anbefalingen: 
Ved begrunnet mistanke om økt farlighet kan V-RISK-10 eller HCR-20 anvendes for 
å predikere voldsrisiko på kort sikt.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Referanser:
219. Elbogen EB, Johnson SC. The intricate link between violence and mental disorder: results 

from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Arch Gen 
Psychiatry 2009;66(2):152-61.

220. Hiday VA. Putting community risk in perspective: A look at correlations, causes and 
controls. Int J Law Psychiatry 2006;29(4):316-31.

221. Drap i Norge i perioden 2004-2009. Oslo: Statens forvaltningstjeneste; 2010. NOU 
2010:3. Tilgjengelig fra: 
http://www.regjeringen.no/pages/3534350/PDFS/NOU201020100003000DDDPDFS.pdf

222. Corrigan PW, Watson AC. Findings from the National Comorbidity Survey on the 
frequency of violent behavior in individuals with psychiatric disorders. Psychiatry Res 
2005;136(2-3):153-62.

223. Large MM, Nielssen O. Violence in first-episode psychosis: A systematic review and 
meta-analysis. Schizophr Res 2011;125(2-3):209-20.

Mullen PE. A review of the relationship between mental disorders and offending
behaviours and on the management of mentally abnormal offenders in the
health and criminal justice services. Canberra, Criminology Research Council,
2001

Maden. Treating Violence: A Guide to Risk Management in Mental Health,
Oxford: oxford University Press, 2007

Monahan J, Steadman H . Crime and Mental Disorder: An Epidemiological
Approach. Tony M, Morris N, eds. Crime and justice: an annual review of
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2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Instrumentene er bygd på erfaringer på gruppenivå, vansker med prediksjon på personnivå. Resultatene 
må tolkes av kompetente spesialister.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (22)

Anbefalingen: 
Somatisk helsetilstand må vurderes jevnlig og følges opp med en årlig kontroll av 
somatisk helsestatus.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

Forskningen er omfattende, og innbefatter nasjonale registerundersøkelser, befolkningsundersøkelser. 
RCT-studier vil i denne sammenheng være uetiske, og anses heller ikke nødvendige for å vise effekt.

Referanser:
242. Laursen TM, Nordentoft M, Gissler M, Westman J, Wahlbeck K. Psykiatrisk 

registerforskning i Norden. En beskrivelse af forskningsmuligheder i psykiatri-relevante 
registre i Danmark, Sverige og Finland. Göteborg: Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap; 2010. 

243. Brown S, Inskip H, Barraclough B. Causes of the excess mortality of schizophrenia. Br J 
Psychiatry 2000;177:212-7.

244. Taylor D, Paton C, Kerwin R. Maudsley Prescribing Guidelines. 9 utg. London: Informa 
Healthcare; 2007.

245. Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. 
Oslo: Helsedirektoratet; 2009. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00116/Nasjonale_Retningsl_1167
09a.pdf

Mykletun A, Bjerkeset O, Øverland S, Prince M, Gewey M, Stewart R. (2009) Levels of anxiety and 
depression as predictors of mortality. Br J Psych 195, 118-125

Birkenæs AB, Søgaard A, Engh JA, Jonsdottir H, Ringen A et al (2006). Sociodemographic characyeristics 
and cardiovascular risk factors in patients witj sever mental disorders compared with the general 
population. J Clin Psychiatry 67;3, 425-433

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 



Meget stor klinisk betydning. Dette er et område som er for lite fokusert i helsetjenesten i dag.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (23)

Anbefalingen:
Det er viktig å legge til rette for rutinemessig tannlegebesøk. Når legemidler med 
antikolinerg effekt brukes må pasientene få informasjon om viktigheten av 
regelmessig rengjøring av tennene. Det kan også vurderes å oppmuntre til bruk av 
spyttstimulerende midler som selges reseptfritt i apotek.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):
Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Forskningen er tilstrekkelig, sammen med annen generell forskning på tannhelse, til å definere 
evidensnivå til 2b.

Referanser:
246. Persson K, Axtelius B, Soderfeldt B, Ostman M. Monitoring oral health and dental 

attendance in an outpatient psychiatric population. J Psychiatr Ment Health Nurs 
2009;16(3):263-71.

247. Nielsen J, Munk-Jorgensen P, Skadhede S, Correll CU. Determinants of poor dental care 
in patients with schizophrenia: a historical, prospective database study. J Clin Psychiatry 
2011;72(2):140-3.

248. McCreadie RG, Stevens H, Henderson J, Hall D, McCaul R, Filik R, et al. The dental 
health of people with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2004;110(4):306-10.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2b
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst



4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Ingen risiko

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (24)

Anbefalingen: 
Behandlingen må settes inn så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Varighet av 
ubehandlet psykose må være så kort som mulig, og ikke overskride 4 uker.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) En betydelig forskning og flere metaundersøkleser

Referanser: 
55. McGorry PD, Hickie IB, Yung AR, Pantelis C, Jackson HJ. Clinical staging of psychiatric 

disorders: a heuristic framework for choosing earlier, safer and more effective interventions. 
Aust N Z J Psychiatry 2006;40(8):616-22.

59. Schaffner K, McGorry P, red. Special issue: Ethics of Early Treatment Intervention in 
Schizophrenia. Schizophr Res 2001;51(1):1-108.

60. Larsen TK, Opjordsmoen S. Early identification and treatment of schizophrenia: conceptual 
and ethical considerations. Psychiatry 1996;59(4):371-80.

116. Melle I, Larsen TK, Haahr U, Friis S, Johannessen JO, Opjordsmoen S, et al. Reducing the 
duration of untreated first-episode psychosis: effects on clinical presentation. Arch Gen 
Psychiatry 2004;61(2):143-50.

119. Perkins DO, Gu H, Boteva K, Lieberman JA. Relationship between duration of untreated 
psychosis and outcome in first-episode schizophrenia: a critical review and meta-analysis. 
Am J Psychiatry 2005;162(10):1785-804.

McGorry P
Evidence, early intervention and the tipping point. Early Interv Psychiatry. 2010 Feb;4(1):1-3.



2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Stor betydning for prognose

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (25)

Anbefalingen: 
Behandlingen bør inneholde en individuelt tilpasset kombinasjon av evidensbaserte 
virksomme elementer som medikamentell behandling, psykoedukativt 
familiesamarbeid og kognitiv terapi.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1 Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning) 

Referanser:
52. Alanen YO. Vulnerability to schizophrenia and psychotherapeutic treatment of 

schizophrenic patients: towards an integrated view. Psychiatry 1997;60(2):142-57.

249. Xia J, Merinder LB, Belgamwar MR. Psychoeducation for schizophrenia. Schizophr Bull 
2011;37(1):21-2.

Lehmann AF, Steinwachs DM (1998) the schizophrenia patient outcome research team (PORT) treatment 
recommendations. Sch Bull 24 (1) 1-10



Lehman AF, Kreyenbuhl J, Buchanan RW, Dickerson FB, Dixon LB, Goldberg R, Green-Paden LD, Tenhula 
WN, Boerescu D, Tek C, Sandson N, Steinwachs DM
The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT): updated treatment recommendations 2003.

Schizophr Bull. 2004;30(2):193-217.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Stor 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. 
eks lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (26)

Anbefalingen: 
Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig 
anbefales det dermed å bruke psykososiale behandlingsmetoder for voksne for 
denne gruppen, men tilpasset unges utviklingsnivå og kontekst. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap.

Begrenset med forskningsbasert kunnskap på behandling av unge med psykose (Schizophrenia in 
children and young people: draft scope for consultation, 20 December 2010–17 January 2011, National 
Institute for Health and Clinical Excellence), anbefalingene er derfor basert på klinisk erfaring. 



Noe forskning og erfaringsbasert kunnskap som viser betydning av tilpasning til unges utviklingsnivå og 
kontekst 
  65. Reimherr JP, McClellan JM. Diagnostic challenges in children and adolescents with     
            psychotic disorders. J Clin Psychiatry 2004;65 Suppl 6:5-11.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ikke relevant. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke relevant 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Viktigheten av å tilby psykososial behandling også til unge med psykose rettferdiggjør kostnader og 
ressursbruk 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer 
Kunnskap om normalutvikling og hvordan tilpasse oppfølgingen til utviklingsnivå er viktig. Likeledes 
kunnskap om effekten av familie, skole og andre kontekstuelle faktorer.   

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): D

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (28)

Anbefalingen: 
Ved psykose med samtidig rusbruk anbefales bruk av denne samme bredden av 
kunnskapsbasert psykososial behandling og medikamentell behandling som for 
mennesker med psykose eller rusbruk alene. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

85. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00316/H_ringsversjon_av_r_3161



79a.pdf

Det refereres også  til NICE guideline ”Psychosis with coexisting substance misuse: assessment and 
management in adults and young people”. Her argumenteres det for at der ikke er forskningsresultater av 
tilstrekkelig kvalitet og kvantitet til å konkludere, men heller ikke forskingsresultater som viser negativ 
effekt av samtidig psykose og rusbruk på effekten av de ulike behandlingsformene. 

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ikke relevant 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke relevant

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Ikke økte kostnader eller risikoer

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 
Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) I tråd med 
brukerønsker

7. Andre faktorer 
Viktig med kompetanse på både rus og psykose

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): D

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (28, 29, 30, 
31)

Anbefalingene:
- I tidlig fase av en psykose inviteres pasient og nære familiemedlemmer til 

et kunnskapsformidlende familiesamarbeid i en ”enkeltfamiliegruppe”.
- Pasienter som, på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad, vil ha behov for 

hjelp over lengre tid, tilbys å delta sammen med nære familiemedlemmer i 
en flerfamiliegruppe.

- I tidlig fase av en psykoseutvikling kontaktes nære familiemedlemmer, etter 
pasientens samtykke, snarest mulig, ved innleggelse innen tre dager, etter 
behandlingsstart for et samarbeid med behandlingspersonalet. Dette må 



skje i samsvar med regelverk som regulerer hvilken informasjon som skal 
og kan gis til pårørende.

- Senere i et psykoseforløp bør nære familiemedlemmer inviteres når 
pasienten ikke viser tegn til bedring og/eller at familien 
rapporterer vedvarende belastninger.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN(1-4):
For langvarige psykoser/schizofreni: 1a            For førstegangs psykose: 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):god
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee(A, B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning) 

Det finnes en rekke metananalyser og randomiserte studier for personer med en schizofrenilidelse.(  
Lehman 2003, Dixon 2000, Pitchel-Waltz et al. 2001, Lincoln, 2007,). Forskningsresultater på 
familietilbud i tidlig fase varierer mht effekt og design,(Goldstein, 1978, Leavy 2004, Linzen 2004)  
Internasjonale forsknings- og behandlingsmiljøer anbefaler behov- og fasetilpasset psykoedukative 
familietilbud(NICE 2009, Addington 2005,) 

Referanser:

15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia 
in adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and 
Clinical Excellence; 2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf

252. Lam DH. Psychosocial family intervention in schizophrenia: a review of empirical 
studies. Psychol Med 1991;21(2):423-41.

253. Vaughn C, Leff J. The measurement of expressed emotion in the families of 
psychiatric patients. Br J Soc Clin Psychol 1976;15(2):157-65.

254. Fjell A, Bloch Thorsen GR, Friis S, Johannessen JO, Larsen TK, Lie K, et al. 
Multifamily group treatment in a program for patients with first-episode psychosis: 
experiences from the TIPS project. Psychiatr Serv 2007;58(2):171-3.

255. Dixon L, McFarlane WR, Lefley H, Lucksted A, Cohen M, Falloon I, et al. Evidence-
based practices for services to families of people with psychiatric disabilities. 
Psychiatr Serv 2001;52(7):903-10.

256. Brown GW, Rutter M. The measurement of family activities and relationships: A 
methodological study. Hum Relat 1966;19(3):241-63.

257. Raune D, Kuipers E, Bebbington PE. Expressed emotion at first-episode psychosis: 
investigating a carer appraisal model. Br J Psychiatry 2004;184:321-6.

258. Barrowclough C, Parle M. Appraisal, psychological adjustment and expressed 
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259. Addington J, Collins A, McCleery A, Addington D. The role of family work in early 
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260. Addington J, Burnett P. Working with families in the early stages of psychosis. I: 
Gleeson JFM, McGorry PD, red. Psychological interventions in early psychosis: a 



treatment handbook. Chichester, West Sussex, England Hoboken, N.J.: J. Wiley; 
2004. s. 99-116.
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Psychiatry 2003;31(1):141-54.
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2000;26(1):5-20.

Pitschel-Walz G, Leucht S, Bauml J, Kissling W, Engel RR. The effect of family interventions on 
relapse and rehospitalization in schizophrenia--a meta-analysis. Schizophr Bull 2001;27(1):73-92.

Lincoln TM, Wilhelm K, Nestoriuc Y. Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, 
knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a meta-analysis. Schizophr Res 2007 
Nov;96(1-3):232-45.

Goldstein, M. J; Rodnick, E.H.; Evans, J. R.; May, R. P. A.; Steinberg, M. R., Drug and. family therapy 
in the aftercare of acute schizophrenics.   Arch. of General    Psychiatry, 1978.  35; 1169 – 1177.,

Leavey et al.. A randomized controlled trial of a brief intervention for families of patients with a first 
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2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja.

Studier på langvarige psykoselidelser/schizofreni har vist en overbevisende effekt ift å forebygge 
tilbakefall. Studier på atskilt pårørendetilbud, dokumenterer klar reduksjon i opplevde belastninger 
hos familiemedlemmer. Studier på familietilbud til førsteepisode pasienter har varierende resultater,
men er vanskelig å generalisere pga svært ulike forskningsdesign.  
Klinisk erfaring viser imidlertid at metoden er anvendbar med en fase- og behovstilpasning i tidlig 
fase.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja, jfr anbefaling
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): god
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a-b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 
Inklusjon av familiemedlemmer i et behandlingsforløp kan vise til høy grad av tilfredshet med tilbudet. 
I tillegg til å redusere tilbakefall, har pasientene utviklet en bedret funksjon, utvidet nettverk og en 
bedret relasjon til egen familie. Familiemedlemmer melder tilbake om stor tilfredshet med bedret 
kontakt med eget familiemedlem, bedret familieatmosfære og utvidet nettverk.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f. eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?)

Et systematisk, evidensbasert familietilbud krever tilpasset kvalifisering og veiledning. Terapeutene 
bør ha variert erfaring med psykosebehandling.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med 
intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 



Det er et sterkt ønske fra pasient- og brukerorganisasjoner om at familiemedlemmer inkluderes i et 
behandlingstilbud ved psykoser. Familiemedlemmer har lovpålagt rett til informasjon.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (32)

Anbefalingen:
Helsepersonell har ansvar for å ivareta mindreårige barns behov for informasjon 
om forelderens psykoselidelse, jf helsepersonelloven § 10a. Samtalene 
tilrettelegges i et samarbeid med foreldrene. Informasjonen bør skje ved oppstart 
av behandlingen, og informasjon må tilpasses barnets alder.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee: A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

I tillegg til lovgrunnlag, er det omfattende dokumentasjon på genetisk og miljømessig disposisjon hos barn 
av foreldre med en schizofreniform lidelse. (Goldstein JM et al 2010. Donatelli JA et al 2010)

Referanser:
262. Gottesman IL, Wolgram DL. Schizophrenia genesis: the origins of madness. New York: 

Freeman; 1991.

263. Tienari P, Wynne LC, Laksy K, Moring J, Nieminen P, Sorri A, et al. Genetic boundaries 
of the schizophrenia spectrum: Evidence from the Finnish adoptive family study of 
schizophrenia. Am J Psychiatry 2003;160(9):1587-94.

264. Rubowits PC. Project CHILD: an intervention programme for psychotic mothers and their 
children. I: Göpfert M, Webster J, Seeman MV, red. Parental psychiatric disorder: 
distressed parents and their families. Cambridge: Cambridge University Press; 1996. s. 
161-8.

265. Goldstein JM, Buka SL, Seidman LJ, Tsuang MT. Specificity of familial transmission of 
schizophrenia psychosis spectrum and affective psychoses in the New England family 
study's high-risk design. Arch Gen Psychiatry 2010;67(5):458-67.

266. Donatelli JA, Seidman LJ, Goldstein JM, Tsuang MT, Buka SL. Children of parents with 
affective and nonaffective psychoses: a longitudinal study of behavior problems. Am J 
Psychiatry 2010;167(11):1331-8.

267. Mowbray CT, Oyserman D, Bybee D, MacFarlane P, Rueda-Riedle A. Life circumstances 
of mothers with serious mental illnesses. Psychiatr Rehabil J 2001;25(2):114-23.
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Lægeforen 2002;122(23):2299-302.
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Schizophr Bull 1997;23(4):623-35.

272. Pattison EM, Pattison ML. Analysis of a schizophrenic psychosocial network. Schizophr 
Bull 1981;7(1):135-43.

273. Aabø B. Barn av psykisk syke foreldre: problemstillinger og retningslinjer for behandlere 
i psykiatrien: undervisningssett. Stavanger: Stiftelsen psykiatrisk opplysning (Psykopp); 
1998. 
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Voksne for barn; 2011. Tilgjengelig fra: www.vfb.no
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Bredal IS, red. Det sårbare mennesket. Stavanger: Hertervig; 2010. s. 107-16.

276. Melvik K, Trymbo BE. Når foreldre er psykisk syke. Oslo: Universitetsforlaget; 2002.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja.

Forskningen viser til varierte kjønnsforskjeller i fht internalisering og eksternalisering av risiko for 
overføring av psykiske problemer hos barn av foreldre med en schizofreni.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer). 
Tilbud til barn av foreldre med en psykose må være en  del av et  optimalt familietilbud.  Tilbud  til barna vil 
kunne reduserer en forhøyet risiko for utvikling av omfattende, alvorlige psykiske  lidelser hos barna.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f. eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)

Tilbud til barn av  foreldre med en psykose må utføres av kvalifisert personale .
Tilbudet må tilrettelegges i samarbeid med det lokale omsorgs- og behandlingstilbud til barn.

6. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)

Helsepersonell har ansvar for å ivareta mindreårige barns behov for informasjon. (Helsepersonelloven ,§ 
10 a) Spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7 a) hjemler bestemmelser for at en helseinstitusjon i nødvendig 
utstrekning skal ha barneansvarlig personell.
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (33)

Anbefalingen: 
Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med 
psykotiske symptomer, i individuelle forløp med en varighet på minst 15-20 
samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser av 
psykoselidelser.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in 
adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and Clinical 
Excellence; 2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf

125. Hagen R, Kråkvik B, Gråwe RW. Kognitiv terapi ved psykoser. I: Stiles TC, red. 
Lidelsesspesifikk kognitiv terapi. Trondheim: Tapir; 2007. s. 15-34.

284. Hagen R, Turkington D, Berge T, Gråwe RW. CBT for psychosis: a symptom-based 
approach. London: Routledge; 2010.

285. Grova B, Haugland BSM, Dahl K. Kognitiv atferdsterapi med barn og unge: 
forskningsbasert praksis i utviklingsperspektiv. Tidsskr Nor Psykol Foren 2011;48(1):2-3.

286. Haugland BSM. En utviklingssensitiv tilnærming til kognitiv atferdsterapi med barn og 
ungdom. Tidsskr Nor Psykol Foren 2011;48(1):5-11.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja, jfr. anbefaling. 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Meta-analyser har konkludert med at kognitiv terapi er en effektiv behandlingsmetode ved psykotiske 
symptomer i forhold til andre typer av psykososial behandling. Intervensjonen kan anvendes i kombinasjon 
med medikamentelle og andre psykososiale intervensjoner.  

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 



6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer 
Helsepersonell som vil tilby pasienter kognitiv – atferdsterapi må ha en tilstrekkelig kompetanse omkring de 
ulike KAT teknikker og strategier, for å sikre kvaliteten av KAT som gis pasienten. Studier viser at effekten 
av behandlingen er avhengig av terapeutens kompetanse i denne terapiformen og er derfor avhengig av en 
god opplæring i KAT. Det anbefales også at KAT-terapeuter mottar regulær supervisjon av kompetente 
veiledere etter endt utdanning for å sikre et adekvat kvalitetsnivå av de terapeutiske intervensjoner

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (34)

Anbefalingen: 
Psykoanalytiske og psykodynamiske prinsipper kan anvendes av helsepersonell 
for å forstå erfaringene til mennesker med psykoselidelser, både i deres eget 
følelsesliv og i forholdet til andre mennesker.
Etter individuell vurdering kan tilpasset støttende psykodynamisk psykoterapi 
etter fase-spesifikke prinsipper tilbys i ikke-psykotisk fase.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

Mange gamle studier innenfor et område som er vanskelig forskbart med kvantitative metoder. En nyere 
dansk kontrollert studie, under publisering.

52. Alanen YO. Vulnerability to schizophrenia and psychotherapeutic treatment of 
schizophrenic patients: towards an integrated view. Psychiatry 1997;60(2):142-57.

53. Johannessen JO, Martindale B, Cullberg J, red. Evolving psychosis: different stages, 
different treatments. London: Routledge; 2006.

57. Sullivan HS. The onset of schizophrenia. 1927. Am J Psychiatry 1994;151(6 Suppl):134-
9.

287. Freud S. On narcissism: an introduction [Zur Einfuhrung des Narzissmus]. I: The standard 
edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. Volume XIV, 1914-1916, 
On the history of the psycho-analytic movement, Papers on metapsychology and Other 
works. London: Hogarth press; 1957. s. 73.

288. Freud S. The Unconscious. I: The standard edition of the complete psychological works of 



Sigmund Freud. Volume XIV, 1914-1916, On the history of the psycho-analytic 
movement, Papers on metapsychology and Other works. London: Hogarth press; 1957.

289. Fromm-Reichmann F. Principles of intensive psychotherapy. Chicago: University of 
Chicago Press; 1960.

290. Rosenbaum B, Harder S, Knudsen P, Køster A, Lajer M, Lindhardt A, et al. 
Psychodynamic Psychotherapy vs Treatment as Usual for first-episode psychosis: two 
years outcome. Acta Psychiatr Scand. Under publisering 2011.

291. Leichsenring F, Rabung S. Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental 
disorders: Update of a meta-analysis. Br J Psychiatry 2011;199(1):15-22.

Cullberg J, Johannessen JO (2003). The dynamics of acute psychosis and the role of dynamic 
psychotherapy. In: Psychological interventions in early psychosis. A treatment handbook. Eds: Gleeson 
JFM, McGorry PD. Wiley and sons, England

Thorgaard L (2006) Individuel mestring og mestring I relasjonen. Relasjonsbehandling i psykiatrien, bind 
IV.Hertervig forlag

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Nei

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  2a
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Individuell.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Dersom anvendt ukritisk

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (35, 36, 37)

Anbefalingen:
Miljøet i døgnenheter for personer med psykoselidelser bør være støttende, preget 
av struktur og orden og liten grad av aggressivitet. (2b – A)

Miljøterapi som involverer og engasjerer pasientene i behandling og aktiviteter bør 
etterstrebes. (2b – A)



Miljøet i døgnenheter bør monitoreres ved jevnlige målinger med Ward Atmosphere 
Scale (WAS) med tanke på at miljøet er tilpasset psykosepasienter. (1b – A)

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b - 2b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) Mye, men litt eldre forskning.

Referanser:
292. Friis S. Characteristics of a good ward atmosphere. Acta Psychiatr Scand 1986;74(5):469-

73.

293. Røssberg JI, Friis S. A suggested revision of the Ward Atmosphere Scale. Acta Psychiatr 
Scand 2003;108(5):374-80.
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environment: a 20-year follow-up study from an acute psychiatric ward. Nord J Psychiatry 
2006;60(2):176-80.

295. Ellsworth RB. Characteristics of effective treatment settings: a research review. I: 
Gunderson JA, Will OA, Mosher LR, red. The principles and practices of milieu therapy. 
New York: Aronson; 1983.

296. Tveit H, Haaland T, Knudsen H, Bøe T. Miljøterapeutiske prosesser i en psykiatrisk 
avdeling: forståelse, forankring, forandring. Stavanger: Psykiatrisk opplysningsfond; 1997.

297. Fakhoury W, Priebe S. The process of deinstitutionalization: an international overview. Curr 
Opin Psychiatry 2002;15(2):187-92.

298. Pijl YJ, Sytema S. The effect of deinstitutionalization on the longitudinal continuity of 
mental health care in the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2004;39(3):244-
8.
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Quality of care from the patient's perspective. Qual Assur Health Care 1993;5(1):41-7.

301. Langle G, Baum W, Wollinger A, Renner G, U'Ren R, Schwarzler F, et al. Indicators of 
quality of in-patient psychiatric treatment: the patients' view. Int J Qual Health Care 
2003;15(3):213-21.

302. Tattan T, Tarrier N. The expressed emotion of case managers of the seriously mentally ill: 
the influence of expressed emotion on clinical outcomes. Psychol Med 2000;30(1):195-204.

303. Cohen S, Khan A. Antipsychotic effect of milieu in the acute treatment of schizophrenia. 
Gen Hosp Psychiatry 1990;12(4):248-51.

304. Melle I, Friis S, Hauff E, Island TK, Lorentzen S, Vaglum P. The importance of ward 
atmosphere in inpatient treatment of schizophrenia on short-term units. Psychiatr Serv 
1996;47(7):721-6.

305. Eklund M, Hansson L. Relationships between characteristics of the ward atmosphere and 
treatment outcome in a psychiatric day-care unit based on occupational therapy. Acta 
Psychiatr Scand 1997;95(4):329-35.



306. Timko C, Moos RH. Outcomes of the treatment climate in psychiatric and substance abuse 
programs. J Clin Psychol 1998;54(8):1137-50.

307. Shipley K, Hilborn B, Hansell A, Tyrer J, Tyrer P. Patient satisfaction: a valid index of 
quality of care in a psychiatric service. Acta Psychiatr Scand 2000;101(4):330-3.
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indicators and monitoring of mental health services: what do frontline providers think? Am 
J Psychiatry 2004;161(1):146-53.

309. Middelboe T, Schjodt T, Byrsting K, Gjerris A. Ward atmosphere in acute psychiatric in-
patient care: patients' perceptions, ideals and satisfaction. Acta Psychiatr Scand 
2001;103(3):212-9.

310. Eklund M, Hansson L. Ward atmosphere, client satisfaction, and client motivation in a 
psychiatric work rehabilitation unit. Community Ment Health J 2001;37(2):169-77.

Moos RH (1974) Evaluating treatment environments: A social ecological approach. Wiley, UK.

Gunderson J (1978) Defing the therapeutic processes in psychiatric milieus. Psychiatry 41:327-35

Miljøterapi.  (2004) En model for tenkning, holdning og handling I en psykiatrisk institusjon. Stiftelsen 
Psykiatrisk opplysning, Stavanger

Thorgaard L, Haga E (2006). Gode relationsbehandlere og god miljøterapi. Hertervig Forlag, Stavanger.

Gale J, Realpe A, Pedriali E (2008). Therapeutic communities for psychosis. Philosophy, history and clinical 
practice. Routledge. London, New York.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b - 2b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Denne tilnærmingsmåte er basal i 
moderne miljøterapi

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (38)

Anbefalingen: 
Kunstterapi (unntatt danseterapi) fremmer tilfriskning og behandlingen bør 
starte i akuttfase med henblikk på å moderere de negative symptomene.
Behandlingen må utføres av offentlig godkjente kunstterapeuter.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) Tilgengelige RCT-studier. Også anbefalt i NICE-guidelines.

Referanser: 
15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in 

adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and Clinical 
Excellence; 2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf

314. Xia J, Grant TJ. Dance therapy for people with schizophrenia. Schizophr Bull 
2009;35(4):675-6.

315. Gilroy A, Mcneilly G, red. The changing shape of art therapy: new developments in 
theory and practice. London: Jessica Kingsley Publishers; 2000.

316. Jones P. Drama as therapy: theatre as living. London: Routledge; 1996.

317. Gold C. Music therapy improves symptoms in adults hospitalised with schizophrenia. 
Evid Based Mental Health 2011;10(3):77.

318. Lotan M, Gold C. Meta-analysis of the effectiveness of individual intervention in the 
controlled multisensory environment (Snoezelen) for individuals with intellectual 
disability. J Intellect Dev Disabil 2009;34(3):207-15.

319. Gold C, Solli HP, Kruger V, Lie SA. Dose-response relationship in music therapy for 
people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis. Clin 
Psychol Rev 2009;29(3):193-207.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst



4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 

Den kliniske betydning er relevant for visse grupper av pasienter med ikke-affektiv lidelse. Behandlingen 
er ikke spesielt kostbart, og innebærer ingen risiko.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner
fra forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (39)

Anbefalingen: 
Kognitiv trening anbefales som en del av en helhetlig tilnærming ved oppøving av 
ferdigheter rettet mot aktiviteter og yrkesdeltakelse.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): 
Moderat 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Kognitiv trening har i noen studier vist effekt på spesifikke kognitive funksjoner, men dette er vanskelig å 
generalisere til effekter på symptomnivå og generell fungering. Det er noen få RTC studier som viser effekt 
av kognitiv trening i kombinasjon med yrkestrening kan ha en positiv og additiv effekt på yrkesdeltakelse i 
tillegg til spesifikke kognitive funksjoner.

320. Ueland T. Kognitiv funksjon og rehabilitering ved schizofreni. Tidsskr Nor Psykol Foren 
2008;45(9):1164-8.

321. Wykes T, Huddy V. Cognitive remediation for schizophrenia: it is even more complicated. 
Curr Opin Psychiatry 2009;22(2):161-7.

322. McGurk SR, Twamley EW, Sitzer DI, McHugo GJ, Mueser KT. A meta-analysis of 
cognitive remediation in schizophrenia. Am J Psychiatry 2007;164(12):1791-802.

323. Bell MD, Zito W, Greig T, Wexler BE. Neurocognitive enhancement therapy with 
vocational services: work outcomes at two-year follow-up. Schizophr Res 2008;105(1-
3):18-29.

Bell MD, Zito W, Greig T, Wexler BE. 2008. Neurocognitive enhancement therapy with vocational services: 



work outcomes at two-year follow-up. Schizophr Res. Oct; 105(1-3):18-29. 

McGurk SR, Mueser KT, Feldman K, Wolfe R, Pascaris A. 2007. Cognitive training for supported 
employment: 2-3 year outcomes of a randomized controlled trial.  Am J Psychiatry. Mar; 164(3):437-41.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ikke alle finner positiv effekt av 
kognitive trening, foreløpig få studier gjennomført.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 
Fordi det er vanskelig å finne effekt av kognitiv trening på symptomnivå og generell fungering, blir den 
kliniske betydningen uavklart. Kognitiv trening i kombinasjon med yrkestrening viser positiv effekt på 
yrkesdeltakelse, og gir dermed en klinisk nytteverdi, også sett i forhold til ressursbruk. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

Er i tråd med brukers ønsker.

7. Andre faktorer 
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (40)

Anbefalingen: 
Ved kognitive vansker kan det være nyttig med hjelpemidler og praktisk hjelp, samt 
tilrettelegging av arbeid og skole.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Ikke direkte forskningsbasert kunnskap tilgjengelig. 
Anbefalinger er basert på behov for kompensasjon i forhold til hyppig forekommende vansker som er godt 



dokumentert og erfaringsbasert kunnskap..

70.Palmer BW, Dawes SE, Heaton RK. What do we know about neuropsychological aspects of 
schizophrenia? Neuropsychol Rev 2009;19(3):365-84.

326. Ueland T, Øie M. Kognitiv svikt ved psykoser : et informasjonshefte for personer med 
psykotisk lidelse, deres familie og venner. Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk opplysning; 2006.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Intervensjonens 
effekt og gevinst regnes som store sett i forhold til kostnader og risiko 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 
Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Vil være i tråd med 
brukers ønsker

7. Andre faktorer 

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): D

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (41)

Anbefalingen: 
Informasjon om betydningen av fysisk aktivitet og tilrettelegging av aktivitet og 
trening bør inngå som en del av en helhetlig behandling.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god) God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 



forskning)
Generell forskning om betydning av fysisk aktivitet. Særskilt forskning om mennesker med alvorlige fysiske 
lidelser og redusert forventet levealder, sammenliknet med normalbefolkningen. Spesiell forskning om 
betydning av fysisk aktivitet ved alvorlig psykisk lidelse.

Referanser:
327. Gorczynski P, Faulkner G. Exercise therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 

2010;(5):CD004412.

328. Bahr R, red. Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: 
Helsedirektoratet; 2008. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00105/Aktivitetsh_ndboken_105169
a.pdf.

329. Fysisk aktivitet og psykisk helse - et tipshefte for helsepersonell om tilrettelegging og 
planlegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og problemer. Oslo: 
Helsedirektoratet; 2010. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00294/Fysisk_aktivitet_og_294049a
.pdf

Wahlbeck K, Westman J, Nordentoft M, Gissler M, Laursen TM (2011) Outcomes of Nordic mental health 
systems: life expectancy of patients with mental disorders.Br J Psychiatry 198;1-6

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): god
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2a
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) Stor klinisk og generell helsemessig 
betydning

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonale retningslinjer for psykoselidelser (42)

Anbefalingen: 
Alle pasienter med en diagnostisert psykotisk lidelse bør tilbys og motiveres til å 
prøve ut et adekvat gjennomført behandlingsforsøk med antipsykotisk medikasjon.



Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)   Svært stort omfang.  

Referanser:

28. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for 
schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.

338. Davis JM, Kane JM, Marder SR, Brauzer B, Gierl B, Schooler N, et al. Dose response of 
prophylactic antipsychotics. J Clin Psychiatry 1993;54 Suppl:24-30.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) :  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei.  

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)   Nei.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (43)

Anbefalingen:
Virksom dosering for pasienter som har hatt flere psykotiske episoder ligger vanligvis i 
et doseringsområde ekvivalent med 300-1000mg klopromazin (1-3 definerte daglige 
døgndoser).  Det bør ikke gis doser over denne øvre grensen uten etter nøye vurdering 
og begrunnelse, og dosering ved vedlikeholdsbehandling bør normalt ligge i nedre 
område.



Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)

28. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for 
schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Stor.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?) Nei.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (44)

Anbefalingen: 
For enkelte pasientgrupper gjelder særlige forsiktighetsregler når det gjelder 
preparatvalg, dosering og vaktsomhet for bivirkninger.  Dette gjelder:

 Pasienter som kommer til behandling for første gang.
 Barn og ungdom.
 Eldre og pasienter med kompliserende somatisk sykdom.
 Gravide og ammende.



 Pasienter med samtidig rusmisbruk.
 Pasienter fra forskjellige etniske grupper
 Pasienter med psykisk utviklingshemming
 Pasienter med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser/autisme/Asperger

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):  A

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)  Godt omfang av forskningsbasert kunnskap.
Referanser:

28. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for 
schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.

386. Einarson A, Boskovic R. Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J 
Psychiatr Pract 2009;15(3):183-92.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)   Ja. 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God.

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (45)

Anbefalingen: 
Pasienter med såkalte ”høy-risiko” tilstander (prodromal, UHR, ARMS) bør 
ikke rutinemessig tilbys medikamentell antipsykotisk behandling.



Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): 
God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning)  

Fra 20-40% av høyrisikogruppen utvikler psykotisk lidelse, slik at behandling her betyr at en stor 
andel friske vil gis behandling.  Det er gjort få studier på området, og ingen av disse gir heller sikre 
holdepunkter for at antipsykotisk behandling har effekt i forebygging gitt dagens kriterier.  

Referanser: 

McGorry PD,  et al . Intervention in individuals at ultra-high risk for psychosis: a review and future 
directions. J Clin Psychiatry. 2009 Sep;70(9):1206-12. Epub 2009 Jun 30.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  
Det som anbefales her er at intervensjonen IKKE gis pga dårlig kost-nytte-risikoprofil.   

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (46)

Anbefalingen: 
Pasienter som kommer til første gangs behandling bør i utgangspunktet tilbys 
antipsykotika i tablettform. Valget av medikament bør tas av behandler og 



pasient i felleskap. Dersom pasienten ønsker det bør også pårørende tas med 
på råd. Pasienten bør på forhånd få god informasjon om fordeler og ulemper 
ved de enkelte medikamentene. I denne valgprosessen bør det tas med i 
vurdering i hvor stor grad det enkelte medikamentet kan føre til 
ekstrapyramidale bivirkninger, metabolske forstyrrelser eller andre 
bivirkninger.  

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4):3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):
Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning).  

Dette er en sammensatt anbefaling ifht til forsiktighetsregler som bør gjelde ved oppstart av 
behandling for første gang basert på kontrollerte studier samt råd rundt etablering av godt 
behandlingssamarbeid ut fra klinisk erfaring og observasjonelle studier.  

Referanser:
348. Oosthuizen P, Emsley RA, Turner J, Keyter N. Determining the optimal dose of 

haloperidol in first-episode psychosis. J Psychopharmacol 2001;15(4):251-5.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  Moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Risikoen ved å anvende 
forsiktighetsreglene er liten,  og konsekvensene positive.  

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (47)

Anbefalingen: 
Før behandlingen startes bør pasienten få tilbud om en somatisk undersøkelse.  Denne 
undersøkelsen inkluderer:
 Egen- og familiehistorie for diabetes og hjertesykdom.
 Registrering av blodtrykk, vekt, BMI, sentrale metabolske mål (blodlipider)
 Samt et EKG dersom dette er anbefalt i preparatomtalen for det valgte preparatet eller 

sykehistorie/undersøkelse gir indikasjon om mulig hjertesykdom hos pasienten.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning) 

God dokumentasjon på økt risiko for diabetes og hjertesykdom i gruppen

Referanser:

380. Correll CU. Addressing adverse effects of antipsychotic treatment in young patients with 
schizophrenia. J Clin Psychiatry 2011;72(1):e01.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D) A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonale retningslinje for psykoselidelser (48)

Anbefalingen: 
Ved oppstart bør dosen være i den lavere delen av doseringsintervallene i 
preparatomtalen, og deretter økes gradvis, og ikke over bivirkningsgrense 
(ekstrapyramidale).  Etter oppstart bør et preparat prøves ut i antatt optimal dosering i 
minst 4-6 uker.  Effekten av den igangsatte behandlingen bør monitoreres nøye og 
resultatene journalføres.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):  A

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 

relevant forskning)  God.

Referanser: 

348. Oosthuizen P, Emsley RA, Turner J, Keyter N. Determining the optimal dose of 
haloperidol in first-episode psychosis. J Psychopharmacol 2001;15(4):251-5.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)   Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (49)

Anbefalingen:
Hurtig økning av dosen (rask nevroleptisering) bør ikke brukes.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):  A

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)  God

Referanser:

28. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for 
schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (50)

Anbefalingen: 
Samtidig bruk av flere antipsykotika på en gang bør kun brukes i perioder hvor det 
skiftes fra ett medikament til et annet (i henholdsvis opptrappende og 
nedtrappende doser).

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God 
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning).   Godt omfang.

Referanser: 

368. McCue RE, Waheed R, Urcuyo L. Polypharmacy in patients with schizophrenia. J Clin 
Psychiatry 2003;64(9):984-9.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (51, 52)

Anbefalingen: 
Etter behandling av den første psykotiske episoden bør pasienten informeres om at 
risikoen for tilbakefall er svært stor dersom behandlingen avsluttes iløpet av de 
neste ett til to årene.

Pasienter som er til første gangs behandling for en psykotisk episode som fyller 
diagnosekriteriene for schizofreni bør tilbys vedlikeholdsbehandling i to år.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)  Godt omfang.  Flere studier på konkret behandlingslengde hadde vært nyttig.

Referanser: 

355. Leucht S, Heres S, Kissling W, Davis JM. Evidence-based pharmacotherapy of 
schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol 2011;14(2):269-84.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (53)

Anbefalingen: 
Pasienter med tilbakefall bør tilbys langvarig vedlikeholdsbehandling (opp til fem 
år).  Pasientens kliniske status inkludert symptomer og bivirkninger samt behov 
for fortsatt behandling bør grundig evalueres minst 1 gang årlig.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): 
Moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning).  

Det finnes ingen kontrollerte studier av tilstrekkelig lengde til å svare på spørsmålet om lengde av 
vedlikeholdsbehandling ved tilbakefall. Siden risiko for tilbakefall er større enn hos pasienter uten tidligere 
tilbakefall må varigheten være klart lengre enn hos førstegangspasienter. 

Referanser: 

358. Gaebel W, Weinmann S, Sartorius N, Rutz W, McIntyre JS. Schizophrenia practice 
guidelines: international survey and comparison. Br J Psychiatry 2005;187:248-55.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Risiko ved for tidlig avslutning er stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei 

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (54, 55)

Anbefalingen: 
Dersom pasienten likevel ønsker å avslutte behandlingen bør det skje gjennom 
gradvis nedtrapping med nøye oppfølging av tidlige tegn på tilbakefall.

Etter avsluttet medikamentell behandling bør pasienten følges opp i forhold til tegn 
på tilbakefall i minst 2 år.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):  A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)  God

Referanser:

357. Wunderink L, Nienhuis FJ, Sytema S, Slooff CJ, Knegtering R, Wiersma D. Guided 
discontinuation versus maintenance treatment in remitted first-episode psychosis: relapse 
rates and functional outcome. J Clin Psychiatry 2007;68(5):654-61.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja.

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja.

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (56)

Anbefalingen: 
Vedlikeholdsdosen bør være lavest mulige effektive dosering, og vanligvis lavere 
enn dosering i akuttfase.  Dosering utenfor standard doseringsintervaller bør 
begrunnes.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Referanser:

353. Barnes TR. Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: 
recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J 
Psychopharmacol 2011;25(5):567-620.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (57)

Anbefalingen: 
Intermitterende behandling bør ikke brukes rutinemessig.  Unntaket er pasienter 
som ikke aksepterer kontinuerlig behandling.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1b
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):  God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)  Det finnes relativt få studier,  men av god kvalitet.

Referanser:

359. Gaebel W, Riesbeck M, Wolwer W, Klimke A, Eickhoff M, von Wilmsdorff M, et al. 
Relapse prevention in first-episode schizophrenia--maintenance vs intermittent drug 
treatment with prodrome-based early intervention: results of a randomized controlled trial 
within the German Research Network on Schizophrenia. J Clin Psychiatry 2011;72(2):205-
18.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  1b

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)  Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (58)

Anbefalingen: 
Ved et tilbakefall eller en akutt forverring av en psykotisk lidelse bør det startes 
behandling etter de samme prinsippene som ved oppstart for første gang.  
Pasientens erfaring, virkninger og bivirkninger inkludert subjektive opplevelser 
under bruk av antipsykotiske medikamenter – nå og tidligere – bør være en 
sentral del av vurdering i forkant av preparatvalg.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning)  God

Referanser:

354. Buchanan RW, Kreyenbuhl J, Kelly DL, Noel JM, Boggs DL, Fischer BA, et al. The 
2009 schizophrenia PORT psychopharmacological treatment recommendations and 
summary statements. Schizophr Bull 2010;36(1):71-93.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger nasjonal retningslinje for psykoselidelser (59)

Anbefalingen: 
Tilby behandling med klozapin til pasienter med schizofreni som ikke har hatt 
tilfredsstillende behandlingsrespons på minst to forskjellige antipsykotika 
(hvorav minst ett AGA),  gitt i tilstrekkelig lang tid og i tilstrekkelige doser.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4):1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)  God

Referanser: 

367. Lewis SW, Barnes TR, Davies L, Murray RM, Dunn G, Hayhurst KP, et al. 
Randomized controlled trial of effect of prescription of clozapine versus other second-
generation antipsychotic drugs in resistant schizophrenia. Schizophr Bull 
2006;32(4):715-23.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?)  Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)  Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god):  God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):  1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)  Stor

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)  Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)  Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)  A



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (60)

Anbefalingen: 
For personer med langvarige hjelpebehov er det viktig at oppfølgingen skjer på 
regelmessig basis. I tillegg bør den utføres av et fast personal.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):
moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   C
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er identifisert en systematisk oversikt (ikke RCT) som kan knyttes til anbefalingen. Det er i tillegg 
identifisert annen forskning som viser at en systematisk og integrert oppfølging har god effekt ved alvorlige 
psykiske lidelser. I tillegg finnes en del faglitteratur på området.

Referanser:
400. Falloon I, Fadden G, Borell P, Kärräng L, Ivarsson B, Malm U. Integrerad psykiatri. 

Stockholm: Spri; 1997.

Burns T, Knapp M, Catty J, Healey A, Henderson J, Watt H, et al. Home treatment for mental health 
problems: a systematic review. Health Technology Assessment (Winchester, England) 2001;1-139.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Delvis

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Det er vitenskapelig grunnlag for at det å besøke brukere hjemme reglemessig, samt det å ta ansvar 
for deres helse- og sosiale omsorgsbehov kan redusere sykehusinnleggelser.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei, ønskelig med forutsigbarhet

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   C



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (61)

Anbefalingen: 
Kommunen bør gjennomføre en grundig kartlegging av de individuelle 
hjelpebehovene til personer med psykoselidelser ut fra brukerens personlige mål, 
ressurser og livssituasjon.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. 

Referanser:

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Delvis

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

En god kartlegging skal sikre at brukeren får den hjelp og oppfølging vedkommende trenger. Kartlegging 
av ressurser og hjelpebehov er en innarbeidet arbeidsmetode innenfor de fleste intervensjoner.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   D



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og anbefalinger i 
nasjonal retningslinje for psykoselidelser (62)

Anbefalingen: 
Kommunen bør tilse at brukers rettigheter i forhold til inntekt og økonomi er sikret, og 
bør tilby hjelpetiltak i form av økonomisk forvaltning dersom behovene tilsier dette. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   B

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)
Ikke identifisert noen randomiserte studier knyttet til anbefalingen. Artikler basert på sammenhengen 
mellom økonomi og psykiske lidelser.

Referanser:
407. Rognerud M, Strand BH, Næss Ø, red. Sosial ulikhet i helse: en faktarapport. Oslo: 

Folkehelseinstituttet; 2007. Rapport 2007:1. Tilgjengelig fra: 
http://www.fhi.no/dav/1AE74B1D58.pdf

408. Regier DA, Farmer ME, Rae DS, Myers JK, Kramer M, Robins LN, et al. One-month 
prevalence of mental disorders in the United States and sociodemographic characteristics: 
the Epidemiologic Catchment Area study. Acta Psychiatr Scand 1993;88(1):35-47.

409. Myklestad I, Rognerud M, Johansen R. Levekårsundersøkelsen 2005. Utsatte grupper og 
psykisk helse. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2008. Rapport 2008:8. Tilgjengelig fra: 
http://www.fhi.no/dav/836ae5a58e.pdf

410. Muntaner C, Eaton WW, Miech R, O'Campo P. Socioeconomic position and major mental 
disorders. Epidemiol Rev 2004;26:53-62.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Inntekt og økonomi har stor betydning for den enkeltes muligheter til selvutfoldelse og tilgang på goder. 
Flere studier viser at lav sosioøkonomisk status har sammenheng med dårlig psykisk helse. Vanskelig å 
peke på hva som er årsak og virkning, men en trygg og forutsigbar økonomi kan understøtte andre 
intervensjoner.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei



7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (63)

Anbefalingen: 
Kommunen bør tilby varige boliger framfor midlertidige boligløsninger. Brukers egne 
ønsker og mål bør tillegges stor vekt ved tildeling.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er identifisert en systematisk studie knyttet til anbefalingen. Usikkerhet knyttet til hvor stor overføringsverdi 
studien har til norske forhold.

Referanser:
123. Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. Oslo: Sosial- og 

helsedirektoratet; 2007. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00014/IS-1405_14898a.pdf

412. Brimblecombe N, red. Acute mental health care in the community: intensive home treatment. 
London: Whurr publishers; 2001.

413. Kommunal- og regionaldepartementet. Om boligpolitikken. St.meld. nr. 23 (2003-2004).
Tilgjengelig fra: 
http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20032004/023/PDFS/STM200320040023000DDDPD
FS.pdf

414. Kyle T, Dunn JR. Effects of housing circumstances on health, quality of life and healthcare 
use for people with severe mental illness: a review. Health Soc Care Community 
2008;16(1):1-15.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det 
gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat –
god): moderat-svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   3



Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

Tilgang til varige bolig er både et omforent politisk og faglig mål i Norge. En varig bolig kan understøtte andre 
intervensjoner.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier 
at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk eller 
organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (64)

Anbefalingen: 
Kommunen bør tilby tilrettelagte boliger til personer som er i behov for særskilt 
oppfølging og støtte for å mestre liv i egen bolig. Det bør tilbys boliger med 
fellesareal og bemanning på heldøgnbasis dersom behov tilsier dette.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er identifisert en systematisk studie (RCT) i forhold til anbefalingen. Det er imidlertid ikke grunnlag i 
studien for å konkludere med anbefalingen. 

Referanser:

415. Pedersen A. Mot «recovery» i praksis? Erfaringer fra Bergen. Tidsskr Psyk Helsearb 
2004;1(40):50-63.

Chilvers R, Macdonald GM, Hayes AA. Supported housing for people with severe mental disorders, 
Cochrane database of systematic reviews 2006, issue 4.
.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 



– god): svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Det er en utbredt vurdering hos brukerorganisasjoner, fagfolk og tjenesteapparat at spesialboliger er 
nødvendige for at brukere med særskilte behov skal kunne bo i lokalmiljøet. Tjenesteoppfølging i vanlig 
boliger vil ikke kunne ivareta deres omsorgsbehov.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (65)

Anbefalingen: 
Personer med psykoselidelser bør ikke tilbys boliger i bomiljø preget av sosial uro og 
kriminalitet. Sammensetting av beboere er et hensyn som bør tillegges stor vekt.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   A

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)

Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. Det finnes imidlertid forskning indirekte relatert 
til anbefalingen, herunder forskning knyttet til WAS (ward atmosphere scale) og EE (Expressed emotions).

Referanser:
292. Friis S. Characteristics of a good ward atmosphere. Acta Psychiatr Scand 1986;74(5):469-73.

304. Melle I, Friis S, Hauff E, Island TK, Lorentzen S, Vaglum P. The importance of ward 
atmosphere in inpatient treatment of schizophrenia on short-term units. Psychiatr Serv 
1996;47(7):721-6.

305. Eklund M, Hansson L. Relationships between characteristics of the ward atmosphere and 
treatment outcome in a psychiatric day-care unit based on occupational therapy. Acta 
Psychiatr Scand 1997;95(4):329-35.

306. Timko C, Moos RH. Outcomes of the treatment climate in psychiatric and substance abuse 



programs. J Clin Psychol 1998;54(8):1137-50.

309. Middelboe T, Schjodt T, Byrsting K, Gjerris A. Ward atmosphere in acute psychiatric in-
patient care: patients' perceptions, ideals and satisfaction. Acta Psychiatr Scand 
2001;103(3):212-9.

310. Eklund M, Hansson L. Ward atmosphere, client satisfaction, and client motivation in a 
psychiatric work rehabilitation unit. Community Ment Health J 2001;37(2):169-77.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det 
gis anbefalinger for?) 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat –
god): moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   2

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

Et godt bomiljø kan understøtte andre intervensjoner og virke forebyggende. Kliniske erfaringer tilsier at 
enkelte brukergrupper ikke bør bo tett innpå hverandre. 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier 
at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk eller 
organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   A

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (66)

Anbefalingen: 
Ansatte må, i samarbeid med brukeren, bidra til å styrke det personlige nettverket.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): moderat
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   B

Forskningsbasert kunnskap



1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. Artikler basert på kliniske studier, rapporter 
og bøker.

Referanser:
416. Dalgard OS. Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid. Oslo: Nasjonalt 

folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse; 2006. Rapport 2006:2. Tilgjengelig fra: 
http://www.fhi.no/dav/8AF0E9B952.pdf

418. Howard L, Leese M, Thornicroft G. Social networks and functional status in patients with 
psychosis. Acta Psychiatr Scand 2000;102(5):376-85.

419. Fyrand L. Sosialt nettverk: teori og praksis. Oslo: TANO; 1994.

420. Seikkula J. Nätverket ökar resurserna vid psykosbehandling. Tidssk Nor Lægeforen 
2003;123(23):3419-21.

422. Nilsson B. Savnets tone i ensomhetens melodi: ensomhet hos aleneboende personer med 
alvorlig psykisk lidelse [doktoravhandling]. Åbo: Åbo akademis förlag; 2004.

424. Andrew GJ, Gavin N, Begley S, Brodie D. Assisting friendships, combating loneliness: 
users' views on a 'befriending' scheme. Ageing soc 2003;23(3):349-62.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): moderat

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   3

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Nære relasjoner og et godt sosialt nettverk kan både bidra til å forbygge psykiske problemer og være til god 
hjelp og støtte hvis problemene har oppstått. Nettverk kan ikke erstatte andre intervensjoner, men være et 
viktig supplement til disse.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (67)

Anbefalingen: 
Ansatte må bistå brukerne til å delta på allmenne kultur- og fritidsaktiviteter. Bruk 
av støttekontakter kan også være et egnet tiltak i forhold til dette.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): B

Forskningsbasert kunnskap
1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 

forskning)

Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. Artikkel basert på litteraturstudier.

Referanser:
424. Andrew GJ, Gavin N, Begley S, Brodie D. Assisting friendships, combating loneliness: 

users' views on a 'befriending' scheme. Ageing soc 2003;23(3):349-62.

425. Skatvedt A. Alminnelighetens potensial: en sosiologisk studie av følelser, identitet og 
terapeutisk endring. Oslo: Universitetet i Oslo; 2008. Tilgjengelig fra: 
http://www.duo.uio.no/publ/iss/2009/88651/avhandling_skatvedt.pdf.

428. Knudtsen MS, Holmen J, Håpnes O. Kulturelle virkemidler i behandling og 
folkehelsearbeid. Tidssk Nor Lægeforen 2005;125(24):3434-6.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Intervensjonen erstatter ikke andre intervensjoner.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (68)

Anbefalingen: 
Kommunen bør tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter for personer med 
alvorlige psykiske lidelser, inkludert egne treffsteder for brukerne.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):
svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på 
relevant forskning)

Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. Anbefaling relatert til fagbok og 
casestudie.

Referanser:
417. Granerud A. Sosial integrering for mennesker med psykiske problemer : erfaringer, 

utfordringer og ønsket støtte. Elverum: Høgskolen i Hedmark; 2004. Rapport nr. 19-
2004. Tilgjengelig fra: 
http://fulltekst.bibsys.no/hihm/rapport//2004/19/rapp19_2004.pdf

423. Antonovsky A. Unraveling the Mystery of Health. San Francisco: Jossey-Bass; 1987.

427. Topor A, Borg M, Mezzina R, Sells D, Marin I, Davidson L. Others: The Role of 
Family, Friends, and Professionals in the Recovery Process. Am j psychiatr rehabil 
2006;9(1):17-37.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

Ingen direkte klinisk effekt påvist. Intervensjonen kan understøtte andre intervensjoner, og i seg selv 
bidra til økt trivsel og velvære. Den kan forebygge problemer, bidra til integrasjon og sosiale nettverk.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks 
lovverk eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   D



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (69)

Anbefalingen: 
Spesialiserte psykoseteam skal ha tilstrekkelig mengde- og breddeerfaring med 
pasientgruppen til å fange opp kompleksiteten knyttet til differensialdiagnostiske 
vurderinger og samtidige lidelser ved psykose. 

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

Anbefalingen er basert de mange differensialdiagnostiske vurderingene og samtidige lidelsene som sees 
ved psykose.

15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in 
adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and Clinical 
Excellence; 2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf

125. Hagen R, Kråkvik B, Gråwe RW. Kognitiv terapi ved psykoser. I: Stiles TC, red. 
Lidelsesspesifikk kognitiv terapi. Trondheim: Tapir; 2007. s. 15-34.

126. Fenton WS. Comorbid conditions in schizophrenia. Curr Opin Psychiatry 2001;14(1):17-
23.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja 

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): Moderat
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til 

andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer) 
Viktigheten av at utredning og behandling tar hensyn til kompleksiteten rettferdiggjør ressursbruken.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?) 

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) 

Det vil være i tråd med brukers ønsker å møte en høy grad av kompetanse.

7. Andre faktorer 
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D): D



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (70)

Anbefalingen: 
Det anbefales at personer med alvorlige psykiske lidelser, som har store og 
sammensatte behov for ulike typer av tjenester, og som ikke greier å nyttiggjøre seg 
det ordinære tjenestetilbudet, tilbys behandling og oppfølging i ACT- team.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): God
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap 

15. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in adults 
in primary and secondary care. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 
2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf

438. Stein LI, Test MA. Alternative to mental hospital treatment. I. Conceptual model, treatment 
program, and clinical evaluation. Arch Gen Psychiatry 1980;37(4):392-7.

439. Allness DJ, Knoedler WH. The Pact model of community-based treatment for persons with 
severe and persistent mental illness: a manual for Pact start-up. Arlington: Nami; 1998. 

440. Allness DJ, Knoedler WH. National Program Standards for ACT Teams. Arlington: Nami; 
2003. Tilgjengelig fra: http://www.nami.org/Template.cfm%3FSection%3DACT-
TA_Center%26template%3D/ContentManagement/ContentDisplay.cfm%26ContentID%3D5
0248&sa=U&ei=VV2dTt_cBsTf4QTu-
LCtCQ&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNHzI0lRdCN88bLjbv8zPK5ZvRRNhA

441. Marshall M, Lockwood A. WITHDRAWN: Assertive community treatment for people with 
severe mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 2011;(4):CD001089.

442. Oppsøkende virksomhet er bra for utsatte grupper. Evaluering av forsøk med ACT (Assertive 
Community Treatment) i Mosseregionen. Utarbeidet for Moss, Våler, Råde og Rygge 
kommuner og Sykehuset Østfold HF. Oslo: Econ Pöyry; 2011. Econ-rapport nr. R-2011-013. 
Tilgjengelig fra: http://www.econ.no/stream_file.asp?iEntityId=4805

443. Rosen A, Mueser KT, Teesson M. Assertive community treatment--issues from scientific and 
clinical literature with implications for practice. J Rehabil Res Dev 2007;44(6):813-25.

444. Ito J, Oshima I, Nishio M, Sono T, Suzuki Y, Horiuchi K, et al. The effect of Assertive 
Community Treatment in Japan. Acta Psychiatr Scand 2011;123(5):398-401.

445. Akerholt A. ACT-håndbok. Ottestad: KoRus-Øst; 2010. Tilgjengelig fra: http://www.rus-
ost.no/docs/00000795/ACT-håndbok%202010_webutgave_NY_isbn.pdf

2. Overførbarhet og generaliserbarhet: Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja



Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):1a

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning 

Pasienter som har mest nytte av ACT er de pasienter med psykoselidelser, samt i tilegg har rusproblemer, har 
en varierende mental tilstand og sosial funksjon, har store negative konsekvenser ved tilbakefall av 
symptomer, samt ikke greier å nyttiggjøre seg tradisjonell behandling og oppfølging 

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at 
konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?)

Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. 

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen 
som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer 
ACT er en organisering av behandling og oppfølging som egner seg i opptaksområder på ca. 40.000 og 
oppover. ACT-teamene gir tjenester som tradisjonelt tilhører ulike etater og nivåer i tjenesteapparatet. Det 
pågår fram til 2014 en evaluering av ACT-satsning i Norge.

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling:  A. 

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (71)

Anbefalingen: 
Skriftlig kriseplan bør utarbeids for å sikre at tiltak tidligst mulig blir iverksatt hvis 
en krise oppstår. Planen skal inneholde opplysninger om individuelle tegn på 
krise, og hva personen selv og konkrete hjelperne skal gjøre.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   D
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er ikke identifisert forskning som kan knyttes til anbefalingen. Kriseplaner er et innarbeidet verktøy i 
klinisk virksomhet og understøttes av offentlige anbefalinger og brukerorganisasjoner.
Referanser:

393. Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2005. 
Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00007/IS-
1332_7573a.pdf

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?)



3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) 

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): svak
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4):   4

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)

Det knytter seg usikkerhet til effekten av kriseplaner. Kriseplaner er imidlertid et verktøy som kan bidra til 
at tegn på krise blir oppdaget tidlig og at nødvendig hjelp kan igangsettes raskt.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?) Nei

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene) Nei

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   D

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (72)

Anbefalingen: 
Tiltak knyttet til arbeid skal være en sentral del av behandlings- og 
oppfølgingstilbudet til mennesker med psykoselidelser.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 2
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god):Svak
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D):   B
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er ikke identifisert forskning som direkte understøtter anbefalingen. Det å ha arbeid antas imidlertid å ha 
viktige psykologiske, sosiale og økonomiske funksjoner for den enkelte. En rekke offentlige utredninger 
understøtter arbeidets verdi og funksjon og legger føringer i retning av at arbeid prinsipielt skal være et 
sentralt tiltak i forhold til mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet, inkl. personer med alvorlige psykiske 
lidelser.

Referanser:
38. Sosial- og helsedepartementet. Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. 

Endringer i statsbudsjettet for 1998. St.prp.nr.63 (1997-98). Tilgjengelig fra: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/19971998/stprp-nr-63-1997-98-
.html?id=201915



454. Scheid TL, Anderson C. Living with chronic mental illness: understanding the role of work. 
Community Ment Health J 1995;31(2):163-76.

455. Stuart H. Mental illness and employment discrimination. Curr Opin Psychiatry 
2006;19(5):522-6.

456. Nordt C, Muller B, Rossler W, Lauber C. Predictors and course of vocational status, 
income, and quality of life in people with severe mental illness: a naturalistic study. Soc Sci 
Med 2007;65(7):1420-9.

458. Mueser KT, Salyers MP, Mueser PR. A prospective analysis of work in schizophrenia. 
Schizophr Bull 2001;27(2):281-96.

460. Marwaha S, Johnson S. Schizophrenia and employment - a review. Soc Psychiatry Psychiatr 
Epidemiol 2004;39(5):337-49.

464. Helle A. Erfaringer med å utvikle nye arbeidsrettede tiltak : arbeidsrettede tiltak for 
personer med psykiske problemer. Tidsskr Psyk Helsearb 2007;4(3):244-53.

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007 – 2012). Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 
Helse- og omsorgsdepartementet.

Stortingsmelding nr 39 (1991-92). Attføringsmeldinga. Arbeidsdepartementet.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene 
det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak – moderat 
– god): svak

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 2

Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 

intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)
Arbeid erstatter ikke andre kliniske intervensjoner, men har en sentral funksjon og betydning i seg selv. 
Arbeidet kan dessuten bidra til mestring på andre livsområder, og er en viktig fordelingsnøkkel med hensyn 
til tilgang på goder. Anskaffelse av arbeid er et kostnadseffektivt tiltak sett i forhold til avhengighet av 
offentlige ytelser.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra 
forskningen bør modifiseres?) Nei

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)

Nei.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)

Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   B



Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av 
anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser (73)

Anbefalingen: 
Arbeidsrettede tiltak i samsvar med IPS-modellen bør benyttes framfor andre
tilnærminger.

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D): A
Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant 
forskning)

Det er identifisert tre systematiske oversikter i form av meta-analyser som danner grunnlag for å vurdere 
IPS-modellen som mer effektiv enn andre tilnærminger. I tillegg finnes fagartikler som understøtter 
modellen framfor andre.

Referanser:
457. Helle S, Gråwe RW. Sysselsetting og trygd blant personer med schizofrenidiagnose. 

Tidsskr Nor Psykol Foren 2007;44(11):1358-62.

462. Rinaldi M, Perkins R. Comparing employment outcomes for two vocational services: 
Individual placement and support and non-integrated pre-vocational services in the UK. 
J Vocat Rehabil 2007;27(1):21-7.

468. Crowther R, Marshall M, Bond G, Huxley P. Vocational rehabilitation for people with 
severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD003080.

469. Twamley EW, Jeste DV, Lehman AF. Vocational rehabilitation in schizophrenia and 
other psychotic disorders: a literature review and meta-analysis of randomized 
controlled trials. J Nerv Ment Dis 2003;191(8):515-23.

470. Bond GR, Drake RE, Becker DR. An update on randomized controlled trials of 
evidence-based supported employment. Psychiatr Rehabil J 2008;31(4):280-90.

471. Burns T, Catty J, Becker T, Drake RE, Fioritti A, Knapp M, et al. The effectiveness of 
supported employment for people with severe mental illness: a randomised controlled 
trial. Lancet 2007;370(9593):1146-52.

472. Drake RE, Becker DR, Clark RE, Mueser KT. Research on the individual placement and 
support model of supported employment. Psychiatr Q 1999;70(4):289-301.

2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle 
populasjonene det gis anbefalinger for?) Ja

3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?) Ja

Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak –
moderat – god): God

Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN (Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 1a
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst

4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre 
intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer)



Modellen har solid empirisk støtte for å hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å få jobb og å 
beholde den. IPS-modellen har vist seg å være mer effektiv enn arbeidsforberedende treningsmodeller 
med hensyn til å søke jobb på det åpne arbeidsmarkedet. Sysselsettingsgraden har vist seg å være 
høyere med denne modellen også på lang sikt. Brukerens egen motivasjon og arbeidsønsker tillegges 
stor vekt i denne modellen. Modellen har som utgangspunktet at oppfølgingen skal tilbys så lenge 
behovet er til stede.

5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner 
fra forskningen bør modifiseres?)

Ikke identifisert.

6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som 
tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?)

Ikke identifisert.

7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk 
eller organisering av tjenestene)

Nei.
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D)   A



Ulike rusmidler

F10 Alkohol
Har kompleks virkning på ulike neurotransmittorer. Virker generelt dempende, spesielt på 
hemninger. Langvarig bruk kan føre til økt angst og depresjon. Både rusforgiftning og 
abstinensreaksjoner kan føre til akutt psykose. Langvarig bruk kan gi skader i hjernen 
(Korsakoffs psykose/amnestisk syndrom) som også har sammenheng med mangel på 
vitamin B1 (tiamin). Fare for overdose, spesielt kombinert med andre dempende substanser

F11 Opioider
Dette er en gruppe substanser hvor noen kommer fra opiumsvalmuen (opiater), mens andre 
er syntetisk fremstilt. Hovedvirkning via separate opioidreseptorer. Generelt dempende, 
smertestillende og hostedempende effekt. Uttalt toleranseøkning. Kan i store doser føre til 
respirasjonsdempning og død, særlig brukt sammen med benzodiazepiner og/eller alkohol. 

F12 Cannabis
Kommer fra den indiske hampplanten, enten som tørkede plantedeler (marihuana) eller 
tørket plantesaft i plater/kaker/klumper (hasj). Det mest sentrale virkestoffet 
tetrahydrocannabinol (THC) har en kompleks virkning gjennom egne cannabinoidreseptorer. 
Langtidseffekter er redusert korttidsminne, konsentrasjon og energi, Hallusinogen virkning i 
større doser. Kan ved langvarig bruk – spesielt i ung alder - gi schizofrenilignende
symptomer og forsterke flere psykiske lidelser, særlig depresjon. Kan sannsynligvis utløse 
schizofreni hos personer som er disponerte for det

F13 Sedativa og hypnotika
Beroligende og sovemedisiner. Vanligst er benzodiazepiner. Generelt dempende, reduserer 
uro og anspenthet. Kan føre til likegyldighet og redusert kognitiv funksjon. Paradoks reaksjon 
med oppstemthet og rusopplevelse spesielt ved store doser. Risiko for overdose ved 
kombinasjon med alkohol eller opioider

F14 Kokain
Kommer fra bladene på den Sør-Amerikanske kokabusken. Sentralstimulerende med rask 
og kortvarig virkning. Ligner ellers sterkt på virkningen av andre sentralstimulerende stoffer

F15 Sentralstimulerende
Sentralstimulerende (amfetamin, metamfetamin, khat). Øker våkenhet og selvfølelse, 
reduserer matlyst. Kan hos noen føre til akutt paranoid psykose og depresjon.

F16 Hallusinogener
Vanligst er ecstasy og LSD, men også noen sopparter. Endrer sanseopplevelse, oppfatning 
av situasjoner og hva som er virkelighet. Kan føre til akutt psykose på kort sikt, angst og 
depresjon på lengre sikt

F17 Tobakk
Lett sentralstimulerende. Ved psykiske lidelser er avhengighet vanlig, spesielt gjelder dette 
alvorlig psykisk lidelse som schizofreni. Omtales ikke spesielt i disse retningslinjene

F18 Løsemidler
Virkning som kan sammenlignes med alkohol, men større risiko for hjerneskade og skade av 
andre organer.

F 19 Multiple eller andre substanser
Mange bruker flere stoffer, ofte samtidig. Det kan føre til usikre virkninger og øker risiko for 
uventede psykiske reaksjoner og for noen risiko for overdose, spesielt hvis flere dempende 
midler kombineres.



Spørsmål om tilfredshet med psykoedukativ flerfamiliegruppe

Tidspunkt for gruppestart av flerfamiliegruppen mnd/år: _________

I gruppen har jeg vært  hovedperson  famillie eller nær omsorgsperson

Hvis jeg synes det har vært vanskelig å møte opp, har det vært på grunn av:

For stor gruppe    For lange møter Andre grunner________________

___________________________________________________________________

Hvis du har deltatt på flere av gruppemøtene, ønskes din vurdering av følgende:
(Sett ring rundt det svaret som passer best for deg.)

1. Hvilken betydning har det hatt for meg å delta i en flerfamiliegruppe? 

Ingen liten        stor     svært stor  
Betydning betydning       betydning   betydning

1 2 3 4 5 6 7

2. I hvilken grad har det vært positivt for meg å møte personene i gruppa? 

Ikke i det liten stor svært stor
 hele tatt grad grad grad     

1 2 3 4 5 6 7

3. I hvilken grad har jeg opplevd å bli i stand til å gi uttrykk for egne tanker i gruppa? 
Ikke i det liten stor svært stor
hele tatt grad grad grad

1 2 3 4 5 6 7

4. I hvilken grad har jeg snakket om egne vanskeligheter i gruppa?

Ikke i det liten        stor     svært stor hele tatt
grad       grad  grad

1 2 3 4 5 6 7

Navn:

TILFREDSHET – PSYKOEDUKATIV FLERFAMILIEGRUPPE



5. I hvilken grad tror jeg gruppen har hjulpet meg til å få en bedre hverdag? 

Ikke i det liten        stor     svært stor hele tatt
grad       grad  grad

6. I hvilken grad har jeg opplevd at de andres erfaringer og kunnskap har vært til hjelp for 
meg?

Ikke i det liten        stor     svært stor hele tatt
grad       grad  grad

1 2 3 4 5 6 7

7. I hvilken grad har jeg erfart at gruppemøtenes struktur har vært viktig?

Ikke i det liten        stor     svært stor hele tatt
grad       grad  grad

1 2 3 4 5 6 7

8. I hvilken grad har problemløsning i gruppa hjulpet meg til å gjøre det jeg har hatt lyst til 
å gjøre, eller å løse mine problemer?

Ikke i det liten        stor     svært stor hele tatt
grad       grad  grad

1 2 3 4 5 6 7

9. I hvilken grad har gruppa bidratt til at jeg nå ser flere måter å løse mine problemer på? 

Ikke i det liten        stor     svært stor hele tatt
grad       grad  grad

1 2 3 4 5 6 7

10. I hvilken grad opplever jeg at gruppa preges av trygghet, gjensidighet og tillit?

Ikke i det liten        stor     svært stor hele tatt
grad       grad  grad

1 2 3 4 5 6 7

11. I hvilken grad har jeg erfart at gruppa har hjulpet oss i familien til å snakke bedre 
sammen?

Ikke i det liten        stor     svært stor hele tatt
grad       grad  grad

1 2 3 4 5 6 7

12. I hvilken grad har undervisningsseminarene gitt meg en bedret forståelse for min 
situasjon? 

Ikke i det liten        stor     svært stor hele tatt
grad       grad  grad

1 2 3 4 5 6 7



13. Følgende undervisningstemaer kunne jeg tenke meg å høre mer om:

Skriv her :

14. Hva har vært mest hjelpsomt for meg i denne flerfamiliegruppa?

Skriv her :

15. Hva har jeg ikke likt med å delta i flerfamiliegruppa?

Skriv her :

16. Hvilke tema syns jeg det har vært spesielt fint å få diskutert i flerfamilie-gruppa?

Skriv her :



Vedlegg 5

KRISEPLAN – tiltak ved varselsignaler

Mine varselsignaler er:

a) ..............................................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................................

c) ..............................................................................................................................................

d) ..............................................................................................................................................

e) ..............................................................................................................................................

Hva kan jeg gjøre? Hva har hjulpet før?

Hvis tiltakene ikke hjelper, kan jeg kontakte:

Rolle Navn Telefonnummer

Hvis jeg ikke får kontakt med noen av nevnte personer og jeg opplever situasjonen 

alvorlig, kan jeg kontakte:

Kl. 08.00-15.30: Sted

Telefon

Etter kl. 15.30: Sted

Telefon

Barn ivaretas av: Tlf:

underskrift underskrift
Pasient/Bruker Repr. tjenesteapparat


