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PSYKIATRIVEKA 9de-13de mars 2020 i skyggen av COVID-19
Fra 200 til 20 deltagere på fire dager
Til «Veka» 2020 var det i alt påmeldt 395 deltakere, om enn ikke alle på samme dag.
Ny rekord. Nyoppussede og fasjonable Hotel Britannia i Trondhjem (bilder) var en perfekt
ramme for den første Veka i det nye decenniet.

Npf fulgte Folkehelseinstituttets anbefaling som per 9.3.2020 angav at konferanser
opp til 1000 personer kunne gå av stabelen. Da åpningen fant sted mandag 9.3.2020, skulle
det være ca. 200 til stede. Antallet var omkring 150. For til tross for FHIs anbefalinger, hadde
mange i siste liten blitt nektet å reise av sin arbeidsgiver. Kjedereaksjonen var i gang. Men de
som var der fikk lytte til spennende foredrag, bl.a. fra psykiater og seniorforsker ved FHI,
Martin Tesli (bildet), som steppet inn for Camilla Stoltenberg og foredro på vegne av FHI og
henne om «Hva er et samfunnsproblem og hva er et helseproblem i psykiatrien?».
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I løpet av mandagen ble flere av deltagerne hjemkalt for beredskap. Derfor var
deltagerantallet allerede tirsdag 10.3, andre dag av konferansen, redusert til ca. 100 (bildet).
Hele den lokale organisasjonskomité ble også tilbakekalt til St. Olavs universitetssykehus.
Dermed var det kun medlemmene for Psykiatrivekautvalget som var igjen (Se bildet hvor
man på første benk ser, fra venstre, ser Mette Tunset (beige overdel, leder av utvalget),
Nora Vaag Miller (sort jakke) og Marianne Bjørkholt (hvit bluse). Bakenfor, mellom de to
sistnevnte, ses Kathinka Meirik (rødt hår). Hånden nederst til høyre tilhører det femte
medlemmet, Erik Johnsen.
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Men også foredragsholdere ble rammet av reiserestriksjoner fra sin arbeidsgiver.
Dermed ble Skype introdusert (bildet). Kvaliteten på overføringene varierte imidlertid, særlig
for de parallelle sesjonene inklusive kurs for LIS-legene. Likevel: kurset i alderspsykiatri for
LIS-leger ble gjennomført.

Da tredje dag av konferansen, 11.3, hvor også

Tor-Morten Kvam, overlege ved
psykiatrisk avdeling ved Kalnes
sykehus (utenfor Sarpsborg),
foreleser ved hjelp av Skype om
mulig bruk av psykedelika i
behandling av alvorlige angst og
depressive tilstander med
hovedvekten på bruk av psilocybin.
Han fremhevet at preliminære
studier var lovende, men at det
fortsatt manglet randomiserte
kontrollerte studier. En
behandlingssesjon, som varer i opp
mot 6 timer (!), krever dessuten
både spesialutdannet personale og
spesielle lokaler.
Psilocybinbehandling må derfor
fortsatt måtte betraktes som
eksperimentell.

årsmøtet fant sted, var det enda flere som
måtte reise hjem (illustrert bildet til nede til venstre). Antallet var nå redusert til <50
personer (bildet til høyre). Det var under øverste grense for deltagerantall som
Legeforeningen denne dagen anbefalte. En del av foredragene falt nå ut.
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Årsmøtet tok opp en rekke
viktige utfordringer som
norsk psykiatri står overfor
i årene som kommer.
Hvordan skal psykiatere
integrere den raske
teknologiske utvikling i sin
virksomhet? Det gjelder
f.eks. diagnostikk hvor
man i fremtiden må
inkludere teknologiske
undersøkelsesmetoder,
f.eks. imaging og metoder
som kartlegger mimikk og
bevegelsesmønstre.
Samtidig krever utviklingen
at man er seg bevisst faren
for å tingliggjøre
mennesker hvis man ikke
samtidig vektlegger
empatiske samtaler for å
forstå den enkelte best
mulig. Anerkjennelse av et

annet menneskes lidelse
og verdi samt formidling
av respekt og ivaretagelse
av dets verdighet, er sine
qua non, også i den
teknologiske utvikling vi er
inne i.

Festmiddagen gikk likevel av stabelen i Palmen restaurant,
som vanlig samme kveld som årsmøtet. Kun en hård
kjerne av noen LIS-leger og enkelte spesialister som enten
var privatpraktiserende samt noen leger fra DPSer og
sykehus som hadde fått dispensasjon deltok. Se bilder.
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Andre viktige forhold som ble tatt opp under årsmøtet var den store
arbeidsbelastningen som psykiatere i dag opplever, ikke minst fordi både antall sengeplasser
og bemanningen er redusert samtidig som henviste pasienter de siste par årene har øket.
Pressgruppers kamp for å redusere tvangstiltak, ofte trange og lite egnede lokaler for
skremte og utagerende pasienter samt den svake bemanningen, kombinert med lovutkast
som mange opplever som basert på manglende forståelse for den kliniske virkelighet,
vanskeliggjøre også rekruttering til faget. Psykiatermangel medfører også at en stadig større
del av en psykiaters hverdag er kontorarbeid som bl.a. å skrive vedtak. På sikt er reduksjonen
av psykiateres kliniske
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Professor Simon Eickhoff
underviser fra Jülich
(Brain & Behaviour
forskningssenter i
Tyskland) via Skype.
Torsdag 12.3 var det
bare omkring 25
personer igjen i salen.
Frafallet, også fra
foredragsholdere var
stort. Derfor ble
programmet omgjort til
kun plenumsforedrag
satt sammen av enkelte
forelesninger fra det
opprinnelige
plenumsprogrammet,
enkelte fra
parallellsesjoner og et
ekstraforedrag ved Erik
Johnsen (Bergen).
Antallet deltagere som
fulgte med på Skype var
imidlertid ca. 100. Disse
kunne også stille
spørsmål via chat. Det
ble håndert av Kathinka
Meirik som av den
grunnen satt bakerst i
salen for seg selv!
Torsdag kveld kom så
meldingen om at
myndighetene også
frarådet enhver
konferanse hvorfor
fredagen inklusive
nevropsykiatrikurset for
LIS-leger ble avlyst.

aktivitet også ødeleggende for rekruttering. Samlet sett
medfører alle disse forhold at sjansen for at overleger
slutter øker. En vond sirkel er i ferd med å etableres.
Hvordan disse uheldige forhold kan endres er et av Npfs
satsningsområder i året som kommer. Referat fra
årsmøtet og resultater av valg er tilgjengelig på Npfs
nettsider.
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Robert Schumanns psykose og Nervenheilanstalt Endenich

Robert Schumann sammen med sin hustru Clara Schumann, født Wiecks.
Komponisten Robert Schumann led av periodevise depresjoner som vekslet med
normotyme og hypomane faser. Schumann satte selv navn på sine to faser: Eusebius var den
drømmende, feminine og introverte siden (den melankolske) mens Florestan var den aktive,
maskuline og ekstroverte (den hypomane). Schumann hadde også et betydelig
alkoholproblem («Trinksucht»)1 hvilket som kjent forekommer hos svært mange som sliter
med en bipolar lidelse. Det er også mulig at hans problemer med hånden etter en ulykke,
som bidro til at han ble konsentrerte seg om komposisjon fremfor å være konsertpianist, i
perioder også hadde preg av konversjonssymptomer (ICD-10 dissosiativ motorisk lidelse)2.
Svingningene i hans sinnsstemning gjenspeiles også i hans produksjon. I noen
perioder var den stor, mens i andre perioder var den nesten fraværende. Han gikk også til
sak mot Clara Wiecks far, som hadde vært Schumanns lærer, da denne ikke ville tillate at han
giftet seg med datteren til tross for at hun ønsket det. Det var en uhørt handling i datidens
borgerlige Tyskland. Men i hypoman fase har personen svært mye energi og en vilje til å gå
på tvers av det etablerte. Noen ganger kan det medføre ukritiske handlinger, men i
Schumanns tilfelle må det sies å ha vært konstruktivt. Etter en lang prosess fikk han medhold

1

Ostwald P. Schumann. The inner voices of a musical genious. Boston: Northwestern University Press 1985
(gratis tilgjengelig på internett).
2
Farbu E, Forsaa EB. Schumanns høyre hånd. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 2005-9.
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i retten i Leipzig. Schumann kan således sies å være en foregangsmann for å kjempe for
kvinners rett til selv å velge hvem de vil gifte seg med.
Men 10de februar 1854 utviklet Schumann en psykose3. Sytten dager senere kastet
han seg, i suicidal hensikt, ut i Rhinen. Han ble trukket opp av forbipasserende. Angivelig
etter eget ønske ble han dernest, 4.3.1854, innlagt i privatsykehuset Heil- und Pflegeanstalt
Endenich, også omtalt som Nervenheilanstalt Endenich, som ligger i nærheten av Bonn.
Mens han fra ungdomsårene hadde vist symptomer og adferd forenlig med en bipolar
lidelse, mener noen at journalen4 fra Nervenheilanstalt Endenich tyder på at han på dette
tidspunktet hadde utviklet nevrosyfilis5 i tillegg til den bipolare lidelser. Denne sykdommen
var ikke uvanlig før man oppdaget penicillin6.

Gradering av Schumanns tilstand ved behandlende leger5. 1 betyr svært god, mens 10
betyr ekstremt syk. (Hull i graderingen skyldes at det mangler journaldata fra mars til
September 1954. (Bokstaven B betyr bare «Befinden», dvs hans tilstand).
Legejournalen fra tiden ved Endenich gir også inntrykk av hvordan man den gangen
forholdt seg til alvorlige psykiske lidelser hos personer med bakgrunn fra det velstående
borgerskapet. Han bebodde to rom og hadde egen tjener (butler). Legene nedtegnet i
journalen dagsformen, søvnmønster, puls og naturlige funksjoner. I tillegg ble hans
sinnsstemning og adferd registrert fortløpende (figur). Disse ble supplert med kliniske
beskrivelser av hans adferd. I perioder var han i godt lune («gut gestimmt»). I andre faser var

3

Han var nå blitt musikalsk direktør i Dusseldorf
Hans sykejournal ble offentlig tilgjengelig i 1996, 100 år etter at han døde.
5
Steinberg R. Robert Schumann in der Heil- und Pflegeanstalt Endenich bei Bonn. Nervenarzt 2017; 88: 1298–
1313. Engelsk versjon: Robert Schumann in the psychiatric hospital at Endenich. Prog Brain Res 2015; 216: 23375.
6
Knfr. Ibsens skuespill «Gjengangere» (1881) hvor Osvalds tilstand viser seg å være medfødt syfilis.
4

10

hans adferd klart avvikende. Han var høyrøstet, bråkete og skrikende, også om natten. Det
beskrives også episoder med katatoni slik det også kan forekomme ved alvorlige former for
ubehandlet bipolar lidelse.
I løpet av oppholdet ved Endenich ble han gradvis dårligere. Han hadde
hørselshallusinasjoner. Det anføres spesielt at han hørte orkestermusikk uten at det var noe
orkester til stede5. I journalen omtales disse som «Musikkhallusinasjoner». Han skal også ha
fortalt legene at han kunne høre at engler sang for ham, først vidunderlig, så demonisk og
kritisk. Det beskrives også typiske melankolske vrangforestillinger som at han hadde utført
utilgivelige synder, og at han ville komme til helvete når han døde. Han hadde også visuelle
hallusinasjoner hvor han så tigre og hyener som angrep ham. Han skrek hjerteskjærende av
frykt.
Men det var også inne imellom kortere perioder hvor han komponerte. Bl.a. arbeidet
han med fiolinkonserter opus 129. Han angav at arbeidet med komposisjon til en viss grad
kortvarig kunne dempe hans hallusinasjoner som også ble beskrevet av legene som mareritt
i våken tilstand. Også klaverspill hjalp litt7.

7

Flygelet står i dag utstilt i bymuseet i Düsseldorf.
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Datidens behandling av bipolar lidelse, etter hvert muligens komplisert med
nevrosyfilis, beskrives også relativt detaljert i journalen. Han fikk matretter og legemidler
som man mente hadde lakserende og styrkende virkning. Det ble også gitt varme bad,
klyster og andre «fysikalske» behandlinger. Dessuten begrenset man besøk som man mente
ville øke den psykiske belastningen. Det medførte blant annet av hans hustru, Clara
Schumann, først mot slutten av hans liv, besøkte ham. Schumann utviklet til slutt
omfattende spisevegring og døde utmagret 29.7.1856.

Kan psykoterapi skade?
Det er vel kjent at legemidler kan gi uheldige bivirkninger. I motsetning til dette har det
vært en vanlig oppfatning blant mange psykiatere (og psykologer) at psykoterapi er relativt
uskadelig. Selv de som intellektuelt sett innser at psykoterapi også kan være uheldig, kan
likevel uttale at psykoterapi kan man alltid forsøke uten å risikere uheldige bivirkninger. For i
verste fall har psykoterapi ingen effekt. Bakgrunnen for denne oppfatning har vært at mens
man i kontrollerte legemiddelstudier alltid har registrert uheldige bivirkninger, også psykiske,
har man i psykoterapistudier ikke registrert bivirkninger. Det var jo ikke nødvendig.

I den sammenhengen er det viktig å huske på at all behandling som er virksom, kan
også ha uønskede bivirkninger. Generelt gjelder at jo mer effektiv en strukturert psykologisk
behandlingsmetode er, desto større mulighet har den også for å gi uønskede psykologiske og
eventuelt også biologiske bivirkninger.
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Sigmund Freud av Andy Warhol.

Psykologen Jørgen Flor har nylig utgitt en betimelig bok hvor han oppsummerer dagens
kunnskap om negative effekter av psykoterapi («Skadelige samtaler. Myten om bivirkningsfri
terapi». Oslo: Tiden 2019). Antallet pasienter som vil oppleve negative effekter av psykoterapi,
heri inkludert gruppepsykoterapi8, er anslått til å ligge i området 10–20 %9. Andre angir
betydelig høyere tall. Eksempler på uønskede bivirkninger generalisering eller forverring av
symptomer, øket forekomst av suicidale tanker og utagering av impulser og konﬂikter som er
avdekket i løpet av en terapi. Et annet eksempel er fra Per Høglend og medarbeideres
forskning. De har vist at bruk av overføringstolkninger i terapier med pasienter som har gode
interpersonelle relasjoner, kan ha negative effekter, mens overføringstolkninger kan være
nyttige overfor personer som har svake interpersonelle relasjoner og derfor kan lære om
problematiske interaksjoner med andre ut fra interaksjonen med terapeuten10.
Hva boken bare indirekte omtaler er hva man kan gjøre for å unngå at psykoterapi
skader11. Sentralt i den sammenheng er nok kjente forhold som egenskaper ved terapeuten:
emosjonell modenhet, klokskap, empati og evne til å formidle genuin varme og interesse for

8

Schneibel et al. Adverse events of group psychotherapy in the in-patient setting. Acta Psychiatr Scand 2017;
136: 247-258.
9
Cuijpes P, et al. Negative effects of psychotherapies for adult depresson: A meta-analysis of deteriotion rates.
J Affect Dis 2018; 239: 138-145.
10
Høglend P, et al. Effects of transference work in the context of therapeutic alliance and quality of object
relations. J Consult Clin Psychol 2011; 79: 697-70611
Curran J, et al. How does psychotherapy harm? Frontiers in Psychology 2019; 10:347 (e-paper).
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pasienten. Man må også være seg bevisst den psykologiske ubalanse mellom pasient og
terapeut og være forsiktig med å påtvinge pasienten egne verdier og oppfatninger. Behov for
å fortelle om seg selv, bli beundret og dyrket er også negativt. Alt dette er forhold som de
fleste psykiatere kjenner godt til. Slik sett er det – her som ellers i livet – «intet nytt under
solen»12.
Kunnskapen om at psykoterapi også kan ha negative effekter, betyr imidlertid ikke at
psykoterapi skal unngås, men at psykoterapi som all annen effektiv behandling ALLTID kun
skal iverksettes på indikasjon. Dessuten skal man velge psykoterapiform ut fra pasientens
behov, ikke ut fra hvilken terapi terapeuten selv liker best eller kan. På samme måte som alle
psykiatere må lære om bivirkninger av psykofarmakologisk behandling, kan Flors bok være en
nyttig bok om bivirkninger av psykoterapi.

Sokrates. Byste i Museo Capitolino, Roma

12

Uttrykket står i Forkynneren, Det gamle testamentet, kapittel 1, vers 9: «Det som har skjedd, skal atter skje,
og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen».(Kilde: Store norske leksikon)
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Sjokolade og psykisk helse

Pensjonistene blant psykiatere husker antagelig teksten Freias sjokoladefabrikk hadde
på melkesjokoladepakningen: «Virker oplivende og bidrager til at bevare sindets munterhed».
Den gang var påstanden basert på folkelig erfaring. Det var ingen myndigheter som
kontrollerte sannhetsgehalten i reklamen. Senere ble teksten fjernet og erstattet med en
undertittel som neppe noen kontrollmyndighet kunne slå ned på: «Et lite stykke Norge».
Men hadde man rett i de gamle observasjoner om at sjokolade faktisk kunne påvirke
sinnsstemningen i positiv retning? Nyere forskning kan tyde på at det faktisk er en viss sannhet
i påstanden fra før 2. verdenskrig. Både epidemiologiske13 og metaanalyser av
observasjonsstudier14 gir resultater som går i den retning.

Motoriske avvik ved schizofreni
som aldri har vært behandlet med antipsykotika.
Mange psykiatere og leger, og ikke minst pasienter, tror at motoriske avvik man
observerer hos pasienter som lider av schizofreni, f.eks. dystonier og dyskinesier, skyldes
bivirkninger av antipsykotika. Det skyldes nok vesentlig at de færreste får henvist pasienter

13

Jackson SE, et al. Is there a relationship between chocolate consumption and symptoms of depression? A
cross-sectional survey of 13.626 US adults. Depress Anxiety 2019; 36: 987-995.
14
Veronese N, et al. Is cholocate consumption associated with health outcomes? An umbrella review of
systematic reviews and meta-analysis. Clin Nutr 2019; 38:1101-1108.
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som aldri har vært behandlet med antipsykotika. Og der hvor man får henvist
antipsykotikanaive pasienter, gjøres det ofte ingen systematisk nevrologisk undersøkelse.
Går man derimot tilbake til tiden før antipsykotika ble innført og leser spesielt psykiateren
Emil Kraepelins systematiske beskrivelser av pasienter som led av alvorlig og tidlig
debuterende schizofreni15, ser man at nevrologiske symptomer og tegn er godt beskrevet16.
Også nyere studier finner det samme17.

Bilde: Anatomi.
Selvportrett av den østerrikske
maler og tegneren Egon Schiele
(1890-1918).

En detaljert oversikt over alle motoriske avvik hos pasienter som aldri har vært behandlet
med antipsykotika, finner man i en oppfølgingsundersøkelse av 100 pasienter diagnostisert
med schizofreni18 og som var behandlet ved sykehuset Chestnut Lodge i USA. Chestnut

15

Hebefreni (av den greske ungdomsgudinnen), eller dementia praecox, norsk: ungdomssløvsinn.
Kraepelin E.Textbook of psychiatry. Dementia praecox. London: McMillan Publishers, 1919.
17
Whitty PF, et al. Neurological signs and involuntary movements in schizophrenia: intrinsic to and informative
on systems pathobiology. Schizophren Bull 2009; 415-424.
18
I USA brukte man på den tiden diagnosen schizofreni i noe utvidet betydning i forhold til dagens ICD-10 eller
DSM-5. De mest alvorlig syke pasientene oppfylte imidlertid dagens diagnosekriterier for schizofreni.
16

16

Lodge var et privat sykehus, og dermed allokert de mer velstående, hvor man primært
behandlet pasienter som led av schizofreni og andre psykoser med psykoterapeutiske
metoder. Av kjente psykiatere som arbeidet der var bl.a. Frieda Fromm-Reichmann; Wayne
Fenton og Thomas McGlashan. Thomas McGlashan har arbeidet nært med norske
schizofreniforskere. I studien fra Chestnut Lodge fant Fenton at ¼ av pasientene som aldri
hadde vært behandlet med antipsykotika før innleggelse, hadde en eller annen form for
bevegelsesforstyrrelser. Eksempler på motoriske avvik som ble observert var dystonier og
dyskinesier som f.eks. ufrivillige muskelrykninger (tics) i ansiktet, periorbitale områder,
nakke og hender (tabell side 64619). Avvik i øynenes bevegelser er også godt beskrevet i
nyere studier20 og er av mange regnet som en nevrologisk markør for schizofreni (se bildet).
Det er også verd å merke seg at barn av foreldre hvor en eller begge lider av alvorlig form for
schizofreni, kan det allerede ved syv års alder påvises motoriske avvik som ikke ses hos barn
av foreldre med bipolar lidelse eller hos barn med foreldre som ikke har noen alvorlig psykisk
lidelse21.

Fra: Benson PJ, et al. Biol Psychiatry 2012;72: 716-24.

19

Fenton WS, et al. Risk factors for spontaneous dyskinesia in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 1994; 51:
643-650.
20
Morita K, et al. Eye movement as a biomarker of schizophrenia: Using an integrated eye movement score.
Psychiatry Clin Neurosci 2017; 71: 104-114.
21
Burton BK, et al. Impairments of motor function among children with a familial risk of schizophrenia or
bipolar disorder at 7 years old in Denmark: an observational cohort study. Lancet Psychiatry 2017; 4:400-408.
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Da pasientene fra Chestnut Lodge kohorten ble undersøkt 23 år senere fant man at
de som hadde frembudt tegn på motoriske avvik ved innleggelsen og ikke hadde brukt
antipsykotika, på tidspunkt for etterundersøkelsen hadde flere positive og negative
symptomer samt større kognitiv svikt.
Kunnskapen om at motoriske avvik foreligger hos mange pasienter som lider av
schizofreni, spesielt den tidlig debuterende formen, understreker viktigheten av å gjøre en
orienterende nevrologisk undersøkelse av pasienter som kommer til utredning for en
psykose også før behandling iverksettes. En orienterende nevrologisk undersøkelse vil også
gjøre det lettere å skille fra hverandre hva som er tegn på den underliggende sykdom og hva
som måtte være nyoppståtte bivirkninger av antipsykotika. Bruk av en graderingsskala, f.eks.
UKU Side-effect rating scale, er et nyttig redskap i den forbindelse22.

Professor dr.med. Leo Eitinger: Viktomologiens far
Leo Eitinger (1912-1996) var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo i perioden
1960-1980. Eitinger vokste opp nær Brno i Mähren (Tsjekkia) som den gang tilhørte
Østerrike-Ungarn og het Brünn. Han studerte først filosofi og litteratur ved Masarykuniversitetet, men skiftet over til medisin. Hans far hadde vært soldat i første verdenskrig og
kom hjem åpenbart psykisk skadet hvilket kan ha bidratt til at Eitinger valgte medisinstudiet.
Eitinger, som var av jødisk ætt, flyktet høsten 1939 til Norge etter at Nazistene hadde
okkupert Böhmen og Mähren og begynte å forfølge jøder. Men bare ½ år senere ble også
Norge okkupert. Eitingers virke som lege i Norge ble derfor kort. Som jødiskættet ble han
allerede høsten 1940 nektet å virke som lege av Nazistenes okkupasjonsstyre. Han ble
arrestert i 1942, fengslet på Falstad KZ-leir (ved Skogn i Nord-Trøndelag) og senere
transportert til Auschwitz i 1943. Ved ankomst til Auschwitz fikk han stukket et kort i hånden
der det stod:

22

Lingjærde O, et al. The UKU side effect rating scale. A new comprehensive rating scale for psychotropic drugs
and a cross-sectional study of side effects in neuroleptic-treated patients. Acta Psychiatr Scand Suppl. 1987;
334:1-100.
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Født …….
Høyde …….

Død ……

Antall gulltenner …….

Venstre del av kortet ble fylt ut av SS-legene ved ankomst leiren. Høyre del ble stående
åpent – inntil videre23.

Som lege ble ikke Eitinger umiddelbart gasset i hjel slik skjebnen var for kvinner, barn
og menn som ikke var sterke og arbeidsføre. Han ble i stedet allokert en sykestue i
Auschwitzsystemet24. På sykestuen ble det utført små operasjoner (uten narkose), men også
gitt behandling for infeksjoner, hvis man mente en fange fortsatt hadde stort
arbeidspotensiale og derfor var verd å «behandle». Man manglet imidlertid det meste av
medisinsk utstyr og medisiner, så pleie og omsorg var viktigst. Tidlig i januar 1945 behandlet
Eitinger en 16-år gammel jødisk gutt med byller under foten som kom fra grensebyen Sighet
i Transsylvania (Romania). Gutten var Elie Wiesel, den senere humanist, forfatter og vinner
av Nobels fredspris. Elie Wiesel (bildet over), betraktet Eitinger som legen som hadde reddet
hans liv.

23

Malt UF. Mestring ved store legemlige og psykiske påkjenninger. I, Retterstøl N, et al (red). Og livet går
videre. Oslo: Universitetsforlaget 1982; 132-148.
24
Auschwitz bestod av tre hovedleirer og rundt 40 tilleggsleirer.
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Leo Eitinger, nr. 2 fra venstre, fotografert ved frigjøringen i Buchenwald april 1945,
sammen med fire andre nordmenn25. Foto: Jørn H. Moen, Dagbladet

Med slike erfaringer i bagasjen kom Eitinger i maidagene 1945 tilbake til Norge. Han
begynte sin psykiatriske spesialistutdannelse ved Rønvik sykehus i Bodø før han senere fikk
stilling ved Universitetets psykiatriske klinikk (fra 1950)26. Hans forskning konsentrerte seg
først og fremst om det å være flyktning, senvirkninger av krigsopplevelser og ikke minst om
langtidsfølger av konsentrasjonsleiropphold. Studiene medførte at han ofte kalles far til

25

Da russerne nærmet seg Auschwitz i slutten av januar 1945, tvang SS fanger til å marsjere store deler av
veien fra Auschwitz til Buchenwald. Der ble de befridd av amerikanske styrker i april 1945.
26
Universitetets psykiatriske klinikk ble etablert i 1926 som psykiatrisk analog til Rikshospitalet. Senere ble
klinikken nedlagt og ble en del av Diakonhjemmets sykehus.
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læren om ofrenes lidelse og skjebner (Viktomologiens far). Av de viktige funnene disse
studiene viste, var at nesten alle, uansett hvor sunne og friske de måtte ha vært forut for
krigen, ble varig psykisk og fysisk merket av KZ-opphold27. Det tilkom varige
personlighetsendringer med massiv angst og endret adferd. Disse studiene medførte at Leo
Eitinger fikk en høy internasjonal status og anerkjennelse som den som kunne mest om
senfølger av ekstremt stress. Hans studier medførte også at man i ICD-10 innførte en helt ny
diagnose kalt «Vedvarende personlighetsforandring etter katastrofale livshendelser» (ICD-10
kode F62.0). Det er den eneste diagnosekategorien i ICD-10 som er konseptualisert og ført i
pennen i Norge28.

En viktig observasjon var også at det i kjølvannet av ekstremt stress som KZ-opphold ikke var
øket forekomst av manisk-depressiv sinnslidelse (i dag bipolar lidelse) eller schizofreni i
forhold til en befolkning som ikke hadde opplevd det samme. Derimot var det en sikker øket
forekomst av andre typer psykoser (samt bl.a. alkoholisme). Funnene er således helt i tråd

27

Det var tre hovedtyper av KZ leire med store forskjeller i dødelighet. Politiske fanger som ikke hadde
tilknytning til væpnede motstandsgrupper ble som oftest satt i leire med dødelighet omkring 10%, f.eks.
Sachsenhausen utenfor Berlin. Personer som hadde tilknytning til motstandsbevegelsen, ble ofte satt i leire
hvor de skulle forsvinne uten at noen visste hvor de var, såkalte Natt og tåke (Nacht-und Nebel) leire. Der var
dødeligheten omkring 50%. Natzweiler var en slik leir. I tillegg opprettet Nazistene tilintetgjørelsesleire i Polen,
f.eks. Auschwitz. Der var det meningen at alle skulle drepes. Ved krigens slutt hadde 90% av de som ble
transportert dit mistet livet.
28
Av Leo Eitinger i samarbeid med Ulrik Fredrik Malt
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med senere forskning som viser at både bipolare lidelser og schizofreni først og fremst er
genetisk betingede lidelser og ikke kan forklares ut fra ekstremt stress alene.
Ved sin omfattende forskning på traumatisk stress la Leo Eitinger grunnen for at
Norge kunne bli et foregangsland omkring forskning og behandling av traumatisk stress
relatert til ytre kriser og katastrofer. For denne utviklingen var militærpsykiateren Arne Sund
(1925-2011)29 og senere Lars Weisæth, hovedansvarlig. Andre «elever» av Leo Eitinger er
Astrid Nøklebye Heiberg og Ulrik Fredrik Malt. Alle disse tok dr.grader relatert til stress og
traumer.

Det hører også med at Leo Eitinger sammen med en annen markert skikkelse i norsk
psykiatri, Nils Retterstøl (1924-2008), utgav en serie av lærebøker i psykiatri og slik påvirket
norsk psykiatri i en humanistisk og eklektisk retning uten å falle ned i den ene eller den
andre faglige grøften (ren psykologisering eller ren biologisering).
Eitinger var også den fremste intellektuelle nordmann av jødisk ætt i Norge gjennom
mange tiår. Han forfatter en rekke bøker om humanistiske emner, og sammen med sin
hustru innstiftet han Universitetet i Oslos menneskerettighetspris Lisl og Leo Eitingers fond,
som deles ut årlig.

29

Verdens første professor i krise og katastrofepsykiatri
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I anledning av 100 års dagen for Eitingers fødsel, viser bildet tre av Eitingers «elever»
foran bysten av Leo Eitinger som står i den gamle synagogen i Eitingers fødeby Lomnice i
Mähren. Fra venstre professorene Ulrik Fredrik Malt, Astrid Nøklebye Heiberg og Lars
Weisæth.

Er du faglig oppdatert?
I løpet av fem år tilkommer det i de aller fleste fagområder forskning som har
betydning for forståelse av sykdom og lidelse, og som også har kliniske implikasjoner. Det
faktum at mange leger ikke oppdaterer seg løpende etter at de er ferdig godkjente
spesialister er derfor en utfordring, både faglig og etisk da det kan bety at pasienter ikke
utredes og får den optimale behandlingen som en oppdatert lege kunne ha gitt.
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Norsk psykiatrisk forening (Npf) arbeider nå med et opplegg for etterutdannelse av
spesialister i psykiatri. Opplegget søkes tilpasset den etterutdannelsesmalen som
Legeforeningen anbefaler for alle medisinske spesialiteter. Under årsmøtet i mars 2020 ble
en foreløpig modell presentert som fikk sin tilslutning. Opplegget har flere elementer, bl.a.
obligatorisk hospitering, obligatoriske kurs og kurs valgt etter eget ønske. I opplegget vil det
også inngå kunnskapsprøver delvis inspirert av den amerikanske psykiaterforenings
kursprøve (som amerikanske psykiatere må bestå for å kunne kalle seg sertifisert
spesialist30). Her følger et utvalg på 10 spørsmål som illustrerer det faglige nivået Npfs
utvalg som arbeider med opplegget forventer at spesialister i psykiatri skal ha. Prøv å
besvare spørsmålene. Du må ha minst 7 av 10 rette svar for å få stemplet «faglig oppdatert».
«Dommen» om du er faglig oppdatert eller ikke (faciten), finner du til slutt i dette nr. av
Psykiateren. God fornøyelse!

Kunnskapsprøve

30

Delstater i USA har alle sin egen spesialistgodkjenning. Hvilke krav som må oppfylles for å bevare
spesialiteten varierer noe fra stat til stat. Info om den mest krevende amerikanske etterutdannelsen, som 76%
av amerikanske psykiatere har gjennomført, finner du her: https://www.abpn.com/become-certified/taking-aspecialty-exam/psychiatry/. 90% av de som melder seg til denne eksamen består, men da har de arbeidet mye
på forhånd. Se bildene som viser ulike bøker som man kan bruke for å forberede seg på prøven.
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Man skal alltid velge det svaret som er det beste (mest treffende) svaret. Bare et svar er
riktig.

1. Hvilket av de følgende utsagn er korrekt hva gjelder kulturelt betingede
syndromer?
A. Kulturelt betingede syndromer er vage og diffuse
B. Kulturelt betingende syndromer er ikke akseptert som spesifikke lidelser
(diagnoser) i opprinnelseslandet
C. Kulturelt betingede syndromer forekommer mindre hyppig i opprinnelseslandet
enn i andre kulturer
D. Kulturelt betingede syndromer er en reaksjon på en spesifikk utløsende faktor i
kulturen pasienten kommer fra
E. Kulturelt betingede syndromer er vanlige i barn og ungdomsalder

2. Hvis kriteriene for atypisk depresjon er oppfylt:
A: betyr det at pasienten ikke opplever angst
B: innebærer det at depresjonen er utløst av kokainmisbruk
C: gir det mistanke om at det foreligger en bipolar spektrumlidelse
D: foreligger det en egen depresjonsform adskilt fra F31-F34 kategoriene
E: er MR cerebrum patologisk

3. En rekke psykiske lidelser kan manifestere seg som tvangslidelse selv om den
underliggende lidelsen ikke er OCD. Hvilken av de oppførte lidelsene manifesterer
seg så å si aldri bare som en tilsynelatende typisk tvangslidelse:
A: Schizofreni
B: Fragilt X
C: Bipolare former for depresjoner
D: Tourette syndrom
E: Høyt fungerende autisme (dvs normal eller høy IQ)
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4. Temporallappsepilepsi kan gi et klinisk bilde som kan feildiagnostiseres som
A: Bulimi
B: Rusmiddelmisbruk
C: Asperger syndrom
D: Panikklidelse
E: Føtalt alkoholsyndrom

5. Den tredje bølgen av kognitive psykoterapiformer
A: viser i sammenlignende studier Aksept- og forpliktelsesterap (Acceptance and
Commitment Therapy -ACT), er mer effektiv enn kognitiv psykoterapi (CBT)
B: har ikke vist seg mer effektive enn andre psykoterapiformer
C: har vist seg mindre effektive enn interpersonell psykoterapi
D: krever gjennomgående flere terapitimer enn kognitiv psykoterapi
E: er mindre effektive enn psykodynamisk psykoterapi

6.

Hvilket av de følgende spørreskjemaer / graderingskalaer er best egnet til å
identifisere somatisk syndrom (melankoli)
A: Beck Depression Inventory (BDI)
B: Symptom Checklist (SCL-90)
C: Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)
D: Inventory of Depressive Syndromes (IDS)
E: Patient health questionnaire 9 (PHQ-9)

7. Hvilket av disse psykofarmaka har i vanlige doser M1 og M2 reseptorantagonisme
A: Lurasidon
B: ziprasidon
C: aripipraxol
D: quetiapin
E: vortioksetin
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8. Ved akutt oppstått forvirring hos en eldre person vil man primært tenke på
A: hyponatremi
B: hypofosfatemi
C: hypomagnesi
D: hyperkalemi
E: hypocalcemi

9. Overføringstolkninger under psykoterapi
A: fungerer best hvis pasienten har gode interpersonelle relasjoner og derfor tåler
overføringstolkninger best
B: bør bare brukes hvis pasienten sliter med angstproblematikk
C: bør bare brukes som ledd i interpersonell psykoterapi
D: skal alltid inngå i den psykoterapeutiske behandlingen av generalisert angstlidelse
E: har først og fremst effekt hos personer med svake interpersonelle funksjoner

10. Hvilket utsagn er ikke riktig
A: Relativ risiko (RR - Risk ratio) er et forholdstall mellom risikoen i to
behandlingsgrupper. Med andre ord hvor mye større sannsynlighet det er for en
hendelse i én gruppe i forhold til en annen.
B: Standardisert gjennomsnittlig forskjell (SMD) beregnes når man ønsker å slå
sammen resultater fra studier som har brukt ulike instrumenter. SMD beregnes ut fra
størrelsen på effekten av behandlingen i hver enkelt studie relativt til variabiliteten
som er som er observert i studiene.
C: Odds ratio angir sjansen (odds) for at noe hender (f.eks. at noen blir syk)
sammenliknet med (dividert med) sjansen for at det ikke hender.
D: Number needed to treat (NNT) angir hvor mange personer som må behandles for
å oppnå at én ekstra blir bedret i forhold til ingen behandling.
E: Effektstørrelse (ES) angir antallet pasienter som etter behandling oppnår en
endring tilsvarende 1 standardavvik i forhold til de som får en annen behandling eller
ingen behandling
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Bilde: Spectrum news 1

Behandling av Covid-19 kan utløse psykiske komplikasjoner
Det er ingen allment anerkjent behandling av Covid-19 infeksjon som utløses av SARS-CoV-2
viruset. I denne situasjonen forsøker noen å bruke legemidler som kanskje kan redusere
lungeinfeksjonen noe. Størst oppmerksomhet har det vært omkring hydroxyklorokin
(Plaquenil®) fordi enkelte in vitro undersøkelser31 og preliminære kliniske observasjoner32,
kan antyde at legemiddelet kan dempe Covid-19 infeksjon. Skrekkscenariet som ofte
kommer frem i media, vil antagelig medføre at noen kan skaffe seg hydroxyklorokin og bruke
det «off label» uten medisinsk kontroll. For psykiatere er det derfor viktig å vite at ukritisk
bruk av hydoxyklorokin kan medføre psykiske komplikasjoner som kan medføre kontakt med
det psykiske helsevern. Hyppigheten av slike bivirkninger er estimert til ≥1/100 til <1/1033.
Symptomer som er beskrevet er affektiv ustabilitet, spesielt hos personer som tidligere har
hatt depresjoner eller andre psykiske lidelser. Sjeldnere bivirkninger er psykose og
suicidalitet.

31

Liu J, et al. Hydroxychloroquine, a less toxic derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2
infection in vitro. Cell Discovery 2020: 6: Article number: 16.
32
Gao J, et al. Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19
associated pneumonia in clinical studies. BioScience Trends. 2020; 14:72-73.
33
Kilde: Felleskatalogen
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Facit på kunnskapsprøven
1. Hvilket av de følgende utsagn er korrekt hva gjelder kulturelt betingede
syndromer?
D. Kulturelt betingede syndromer er en reaksjon på en spesifikk utløsende faktor i
kulturen pasienten kommer fra
Kommentar: Svaret D vil fremgå av kommentarene til de ulike kulturspesifikke
diagnosene som inngår i ICD-10, se side 176-187 i «den grønne» ICD-10 boken. Det
kan diskuteres om også svar A er korrekt, men i den amerikanske sertifiseringsprøven
– som spm 1 er tatt fra - angis svar D som det korrekte.

E. Hvis kriteriene for atypisk depresjon er oppfylt:
C: gir det mistanke om at det foreligger en bipolar spektrumlidelse
Kommentar: Det er publisert flere us som viser at svar C er riktig Se f.eks. Łojko D, et
al. Atypical features in depression: Association with obesity and bipolar disorder. J
Affect Disord. 2015 Oct 1;185:76-80 og McIntyre RS, Calabrese JR. Bipolar depression:
the clinical characteristics and unmet needs of a complex disorder. Curr Med Res
Opin. 2019 Nov;35(11):1993-2005 (atypisk depresjon er anført i figur 3). - At atypisk
depresjon også er assosiert med overvekt er for øvrig også interessant. Det er også
omtalt av McIntyre og Calabrese med referanser til studier Knfr de gamle
observasjoner om at manisk-depressiv lidelse var forbundet med pyknisk utseende
(hos påfallende mange) i motsetning til schizofreni hvor høy og tynn legemsbygning
var hyppigere (leptosom).

F. En rekke psykiske lidelser kan manifestere seg som tvangslidelse selv om den
underliggende lidelsen ikke er OCD. Hvilken av de oppførte lidelsene manifesterer
seg så å si aldri bare som en tilsynelatende typisk tvangslidelse:
B: Fragilt X
Kommentar: Ved schizofreni er tvangssymptomer og eventuell tvangslidelse relativt
vanlig hvilket lett kan lede til feildiagnostikk av tilstanden som en primær
tvangslidelse med feil behandling som følge34. Anslagsvis ¼ av pasienter som lider av
bipolar lidelse har samtidig OCD symptomatologi35 som kan være så fremtredende
medføre at den bipolare lidelsen overses. Tvangssymptomer forekommer hos de aller
fleste med Tourette syndrom36. Også ved Asperger syndrom er tvangssymptomer
34

Grover S. Obsessive-compulsive Symptoms in Schizophrenia: A Review. Acta Neuropsychiatr 2018; 1-11, Dec
18 [Online ahead of print].
35
Ozdemiroglu F, et al. Comorbid Obsessive-Compulsive Disorder with bipolar disorder: A distinct form?
Psychiatry Res 2015; 230: 800-5.
36
Martino D, et al. Tourette Syndrome and Chronic Tic Disorders: The Clinical Spectrum Beyond Tics. Int Rev
Neurobiol 2017; 134:1461-1490
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relativt vanlig37 og kan derfor lett bli fokus for oppmerksomheten i den grad at den
underliggende nevroutviklingsforstyrrelsen overses. Fragilt X er typisk forbundet med
sosial fobi og eventuelt depressive lidelser. Primær presentasjon som OCD
forekommer ekstremt sjelden.

4. Temporallappsepilepsi kan gi et klinisk bilde som kan feildiagnostiseres som
D: Panikklidelse
Kommentar: Temporallappsepilepsi kan manifestere seg utelukkende i form av
psykiske symptomer, blant annet panikkanfall38. (Andre manifestasjoner av
temporallappsepilepsi kan f.eks. være akutt polymorf psykose eller tilsynelatende
behandlingsrefraktær depresjon). Likevel forekommer det stadig at gjentatte
panikkanfall utløst av temporallappsepilepsi feildiagnostiseres som en «vanlig»
panikklidelse med de tragiske konsekvenser det kan ha for pasienten. Dette tas stadig
opp på Npfs kurs i nevropsykiatri, men fortsetter likevel å være et problem.

5. Den tredje bølgen av psykoterapiformer
B: ACT har ikke vist seg mer effektive enn andre psykoterapiformer
Kommentarer: Til den tredje bølgen av kognitive psykoterapiformer hører ved siden
av ACT bl.a. også dialektisk adferdsterapi, metakognitiv psykoterapi, Cognitive
Behavioral Analysis Systems of Psychotherapy (CBASP), Functional analytical therapy
(FAT), Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT); Mindfulness-Based Cognitive
Therapy (MBCT); Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR); extended Behaviour
Activation (eBA) og kognitiv prosesseringsterapi (som brukes en del i behandling av
PTSD). Det finnes ikke head to head sml alle disse terapiformene imellom, men de
data som er publisert om effekt av de ulike tredjegenerasjons terapier tyder ikke på
forskjeller i effekt (effektstørrelser) når man sml med alternativ aktiv og relevant
terapi39. Derimot finner man alltid bedre effekt hvis disse behandlingsformene sml
med ventelistepasienter eller uspesifikk behandling, f.eks. avspenning.

37

Russell AJ, et al. Obsessions and compulsions in Asperger syndrome and high-functioning autism. Br J
Psychiatry 2005;186:525-8.
38
Zemans A . Tales from the temporal lobes. NEJM 2005; 352: 119-121. Kulason KO et al. Lesional temporal
lobe epilepsy: beware the deceitful "panic attack". World Neurosurg. 2018 Mar; 111:197-200.
39
Ôst LG, et al. The efficacy of acceptance and commitment therapy: an updated systematic review and metaanalysis. Behav Res Ther 2014; 61: 105-21.
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6. Hvilke av de følgende spørreskjemaer / graderingskalaer er best egnet til å identifisere
somatisk syndrom (melankoli)
D: Inventory of Depressive Syndromes (IDS)
Kommentar: Somatisk syndrom er kjennetegnet ved (ICD-10) 1) nedsatt interesse eller
glede; 2) emosjonelt reaktivitetstap; 3) tidlig morgenoppvåkning; 4) døgnvariasjon
(verre om morgenen); 5) objektive tegn på psykomotorisk retardasjon; 6) markert
appetittap; 7); vekttap på >5% og 8) uttalt energitap (libido). Beck Depression
Inventory (BDI) har 21 spørsmål omkring depressive symptomer, men dekker ikke 2, 4,
5 og 7. - SCL-90s depresjonsskala inkluderer ikke 3,4,5 (men har selvrapportert
retardasjon), 6 og 7. – MADRS inkluderer ikke 3,4,5,7 og 8; PHQ-9 inneholder de 9
spm som inngår i DSM-5 kriterier for «major depressive episode» og mangler derfor
både 2, 3 og 4 som er sentrale symptomer ved somatisk syndrom. IDS har 30 spm som
dekker alle melankolikriterier.

7. Hvilket av disse psykofarmaka har antagonisme av M1 og M2 reseptorer
D: quetiapin
Kommentar: Reseptorprofilkunnskap er viktig både mtp bl.a. kognitive bivirkninger,
men også mtp strategi ved seponering. Se f.eks. Stahls Prescriptors guide 2017.
Kunnskapen er viktig fordi quetiapin kan gi uønskede kognitive problemer. Quetiapin
brukes (dessverre) for mye i alderspsykiatri40. Antagonisme av M-reseptorer har også
en anti-angst effekt som kan være positiv, men som også kan øke risikoen for
misbruk41.

8. Ved akutt oppstått forvirring hos en eldre person vil man primært tenke på
A: hyponatremi
Kommentar: Hyponatremi forekommer ikke sjelden hos eldre og er den hyppigste
årsaken til forvirring blant de svaralternativene som er listet opp. Årsaker kan bl.a.
være alvorlig hjertesvikt, leversvikt, nyresvikt, diabetes så vel som bivirkning av
legemidler, f.eks. diuretika eller antiepileptika (spesielt oxkarbamazepin), men også
antidepressiva.

40

Tveito M, et al. Forskrivning av antipsykotika til hjemmeboende eldre 2006-2018. Tidsskr Nor Legeforen
2019; 139: 1554-1558.
41
Gjerden P, et al. Kvetiapin brukes for mye. Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi: 10.4045/tidsskr.18.0535

32

9. Overføringstolkninger under psykoterapi
E: har først og fremst effekt hos personer med svake interpersonelle funksjoner
Kommentar: Knfr. Per Høglends forskning er sentral i relasjon til dette. Han fikk æren
av å bli omtalt i en egen editorial i Am J Psychiatry for sine arbeider om dette. Det
siste arbeidet fra hans forskningsgruppe som viser nye resultater som illustrerer svar E
er publisert i J Consult Clin Psychol 2019 Apr;87(4):332-344. (Forfattere Høglend P og
Hagtvet K). Se også «Kan psykoterapi skade?» på side 11 hvor dette også er omtalt.

10. Hvilket utsagn er ikke riktig
E: Effektstørrelse (ES) angir antallet pasienter som etter behandling oppnår en
endring tilsvarende 1 standardavvik i forhold til de som får en annen behandling eller
ingen behandling
Kommentar: Noen vil kanskje stusse over at en kunnskapsprøve inneholder denne
type spørsmål. Men denne type kunnskap er svært viktig. Vet man ikke hva de ulike
begrepene betyr, vil man ikke kunne forstå mange vitenskapelige artikler som kan
være av stor relevans for egen praksis. – Det riktige svaret på hva effektstørrelse er:
ES er differansen mellom skår (f.eks. MADRS, PANSS) før og efter behandling dividert
på standard avvik av differansen. – Omtalen av NNT er riktig. Det er likevel viktig å
huske at NNT først og fremst egnet for vurdering av korttidseffekter. NNT vil variere
med når i forløpet NNT beregnes. Dessuten vil NNT variere fra populasjon til
populasjon.

Psykiateren utgis av Norsk psykiatrisk forening (Npf) ved styret og utkommer fire ganger i året. Psykiateren
sendes elektronisk til alle medlemmer. Redaktører: Spesialrådgiver Npf Ola Marstein
og leder av Npf: Ulrik Fredrik Malt.

