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Tidlig behandling av psykose reduserer 
faren for selvmord1303

Målrettet intervensjon overfor pasienter med psykose gir lavere fore-
komst av selvmordsplaner og selvmordsforsøk. Det viser en norsk 
studie.

Pasienter med schizofreni har en betydelig 
overdødelighet i forhold til normalbefolk-
ningen. Det som bidrar mest til denne over-
dødeligheten er kardiovaskulære sykdom-
mer – men den største enkeltårsaken til død 
er suicid. Suicidraten er svært høy, det er en 
livstidsrisiko på 5 % og høyest risiko tidlig 
i forløpet av sykdommen. Mange har alle-
rede gjort minst ett selvmordsforsøk før de 
kommer til behandling, og for enkelte er 
selvmordsforsøket det som utløser første 
kontakt. Suicidforsøkene er ofte alvorlige 
hos pasienter med psykotiske lidelser, der-
for kan de som overlever forsøket, ha ved-
varende sekveler.

Mange studier har vist at lang varighet 
av ubehandlet psykose, dvs. tid fra start av 
psykotiske symptomer til igangsettelse av 
adekvat behandling, er forbundet med et 
mer alvorlig forløp av schizofreni. Pro-
sjektet Tidlig intervensjon ved psykose 
(TIPS) har hatt som målsetting å redusere 
varigheten av ubehandlet psykose gjennom 
innføringen av et program for tidlig oppda-
gelse i ett opptaksområde (Rogaland fylke). 
Ved hjelp av dette programmet har man 
klart å redusere varigheten av ubehandlet 
psykose, og kortere tid med ubehandlet 
sykdom er assosiert med lavere symptom-
nivå ved behandlingsstart (1).

– Vi har nå også påvist at hos pasientene 
som kommer til første behandling i Roga-
land, er det en klart lavere forekomst av sui-
cidale planer og forsøk. Funnet lar seg ikke 
forklare av forskjeller i andre bakgrunns-
faktorer som er kjent for å gi økt suicid-

risiko. Dette er en av de første studiene som 
viser at målrettet intervensjon overfor en 
kjent høyrisikogruppe kan redusere suicid-
risikoen, sier seksjonsoverlege Ingrid Melle 
ved Ullevål universitetssykehus, artikkelens 
førsteforfatter.
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Psykoser bør påvises så tidlig som mulig1303

Prosjektet Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS) har som hovedmål 
å undersøke om tidlig oppdagelse av psykose kan forbedre forløpet 
av sykdommen.

TIPS-prosjektet ble startet i 1996 for 
å undersøke om det er mulig å få første-
gangs psykotiske pasienter tidligere til 
behandling og om tidligere behandling 
fører til bedre behandlingsresultat.

Prosjektet er et samarbeid mellom de 
psykiatriske behandlingsenhetene i Roga-
land fylke (370 000 innbyggere), Ullevål 
sektor i Oslo (190 000 innbyggere) og 
Roskilde Midt-sektoren i Danmark 

(100 000 innbyggere). Forskningsgruppen 
ledes av professor Per Vaglum ved Avde-
ling for atferdsfag og professor Svein Friis 
ved Institutt for psykiatri, Universitetet 
i Oslo, i samarbeid med professor Thomas 
McGlashan ved Yale University, USA. 
Prosjektet er finansiert av Rogaland fylke, 
Oslo kommune, Helsedirektoratet, Rådet 
for psykisk helse og Norges forskningsråd.

Ordforklaringer

Psykose: Nærvær av bestemte symptomer 
som medfører realitetsbrist. Det dreier seg 
om hallusinasjoner, vrangforestillinger, tan-
keforstyrrelser, forvirring/svekket oriente-
ring, svekket hukommelsesfunksjon eller 
bisarr atferd (1).

Schizofreni: Regnes som den mest alvor-
lige psykotiske lidelse, ikke minst fordi den 
rammer mennesker i yngre alder og invali-
diserer en større del av pasientene, spesielt 
i sosialt henseende (1).
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Artikkelen er publisert i maiutgaven av Ame-
rican Journal of Psychiatry (http://ajp.psy-

chiatryonline.org), som er et av verdens 
høyest rangerte tidsskrifter innen psykiatri. 
Gjengitt med tillatelse fra the American 
Psychiatric Association
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– Vi har vist at tidlig intervensjon ved psykose 
reduserer selvmordsrisikoen, sier Ingrid Melle. 
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