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Ekstern fagansvarlig tiltakspakke somatisk helse og levevaner



«Hilde»

25 år gammel

Tvungen døgnbehandling i ett år

Utgang 10 minutter daglig over lang tid

29 kg vektoppgang

«Du kommer inn med ett problem, og kommer ut med et annet»



20 års kortere levealder

Behov for tiltak

Hvem gjør hva?



Med Pakkeforløp for psykisk helse og rus 

har vi mulighet til å gjøre noe med 

forskjellen i levealder 



Olfson M et al. JAMA Psychiatry 2015

Pasienter med schizofreni
SMR fordelt på årsak
N SCZ-pas, Medicaid= 1.1 million

The Lancet . Volume 382, Issue 9904, Pages 1575-1586 (November 2013) 



(Crump et al. 2013)

Koronar hjertesykdom (v/schizofreni)



KOLS v/schizofreni

(Crump et al. 2013)



Økt kardiometabolsk risiko pga:

• Usunn livsstil

• Antipsykotika 

• Rusmidler

• Den psykiske lidelsen i seg selv
• Genetikk
• Adferd

• Interaksjon mellom disse (Correll U et al. JAMA Psychiatry 2014)

Risiko for tidlig død ytterligere økt pga:

• Dårligere tilgang på helsetjenester

• Dårligere egenomsorg



Tiltak

Starte tidlig!
•God behandling av grunnlidelsen

•Korrekt bruk av medisiner

•Bedre egenomsorg

•Riktig kosthold

•Røykestopp

•Bedret fysisk form/02-opptak

•Klinisk overvåking og oppfølging



Hva blir nytt?

• Tiltak knyttet til underdiagnostikk, underbehandling, samhandling

• Tydeligere ansvarsfordeling

• Kartlegging av somatisk helse i alle forløp

Hvilke undersøkelser som bør være utført

Hvilke funn som bør føre til hvilke tiltak 

Hvem som har ansvaret for å følge opp



Ansvar

• Pasientens somatiske helse skal følges opp som en integrert del av 
behandlingen 

• Oppfølgingen bør skje i et samarbeid mellom fastlege, 
kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste



Ansvar

Ved poliklinisk behandling er behandlingsansvarlig i 
spesialisthelsetjenesten ansvarlig for at det er tydelig avklart hvem som 
følger opp pasienten somatisk, enten det er fastlegen eller lege i 
spesialisthelsetjenesten



Levevaner

Ved poliklinisk oppfølging har spesialisthelsetjenesten ansvar for å kartlegge 
levevaner som kan påvirke den somatiske helsen. 

Det må vurderes i samråd med pasient og eventuelt pårørende om det er behov 
for tiltak. 

Gjennomføring av tiltak som skal bidra til varig endring av levevaner bør skje 
lokalt i kommunen. 

Ved døgnopphold ut over akuttmottaksenhet, bør spesialisthelsetjenesten ha 
tilbud om hjelp til endring av levevaner og gjennomføring av intervensjoner.
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https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#pakkeforl%C3%B8p-og-pasientinformasjon

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#pakkeforl%C3%B8p-og-pasientinformasjon


Omfattet/beskrevet i pakkeforløpene (utredning og behandling)

• Somatisk sykdom/tilstand som kan fremstå med psykiatriske symptomer
eller medvirke til at en psykisk lidelse oppstår (differensialdiagnostikk)

• Somatisk sykdom som det er viktig for behandleren å kjenne til 
(samsykelighet/komorbiditet), f. eks diabetes, nyre- eller hjertesvikt, KOLS, 
systemsykdommer, kreft

• Ny somatisk sykdom som oppstår i behandlingsforløpet, og forverring av kjent 
somatisk sykdom

• Somatiske bivirkninger av legemiddelbehandling

Spesielt fokus i tiltakspakke somatisk helse og levevaner

• Somatisk sykdom som er utløst av rusmiddelbruk

• Somatiske, livslange tilstander, for eksempel hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes, 
moderat/alvorlig overvekt m. fl. 

• Risikofaktorer knyttet til uheldig livsstil (Røyking, rusmiddelbruk, levevaner, kosthold, 
fysisk aktivitet).

• Søvnhygiene, Tannhelse



Kartlegging i pakkeforløpene

Kartlegging og henvisning

Somatisk status

Tidligere og nåværende somatiske sykdommer av betydning

Basisutredning

Somatisk sykehistorie

Somatiske sykdommer i familien

Levevaner

Somatisk status 

Legemiddelbruk
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Kartlegging i pakkeforløpene

Legemiddelbruk

• Oppdatert legemiddelliste, inkl. ev. legemiddelallergi, må foreligge

• Pasientens erfaring med nåværende og eventuell tidligere legemiddelbruk

• Vurdering av eventuell nåværende legemiddelbehandling mot indikasjon, 
effekt, bivirkninger 

• Ved bruk av antipsykotika, se «Hjertefrisk» (oslo-universitetssykehus.no)

Vurdering av legemiddelbruk må gjøres av fastlege eller lege innen psykisk 
helsevern.
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https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/hjertefrisk-hjelpemiddel-for-oppfolging-og-tiltak-hos-pasienter-med-psykiske-lidelser-eller-rusmiddelproblemer-i-kardiometabolsk-risikogruppe


Tiltak og evaluering i pakkeforløpene

Planlegging av behandlingen

• Oppfølgingen bør skje i et samarbeid mellom fastlege, 
kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Se mer utdypende 
beskrivelse av samhandling hos Legeforeningen (PDF).

Evalueringspunkter, vurdere

• om somatisk helse er ivaretatt

• legemiddelgjennomgang, inkludert indikasjon, effekt, bivirkninger
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https://legeforeningen.no/PageFiles/329211/Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus Faggruppe samhandling.pdf


Utredning og tiltak i tiltakspakke somatisk 
helse og levevaner
• Kardiometabolske risikofaktorer

• Røyking

• Ernæring, fysisk aktivitet, søvn

• Problematisk alkoholbruk

• Injisering av rusmidler

• Tannhelse



Kardiometabolske risikofaktorer
Ansvar

Fastlegen bør vurdere om det foreligger kardiometabolske risikofaktorer, og i 
samråd med pasienten sette i gang tiltak ved behov.

Ved utredning i spesialisthelsetjenesten: 

• Sjekk om kartlegging av kardiometabolske risikofaktorer er gjort av fastlege og om 
eventuelle tiltak er iverksatt. 

• Gjennomfør kartlegging og vurdering av behov for oppfølging dersom dette ikke 
allerede er gjort. 

Lege skal foreta de nødvendige rekvisisjoner og gjøre en totalvurdering av 
resultatene av kartleggingen. Andre yrkesgrupper kan gjøre undersøkelsene 
avhengig av kompetanse.
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«Hjertefrisk»

Oppfølging og tiltak hos pasienter med psykiske lidelser i 
kardiometabolsk risikogruppe

IKKE BARE OBSERVER-INTERVENÈR







Trening som behandling

Treningsklinikkene ved St. Olavs hospital

• Trening som behandling

• «Det enkle er det beste»

• Trygg arena- «kom som du er»

• Oppmøtehjelp
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Energisenteret for barn og unge- Haukeland



Frisklivssentraler

26https://www.youtube.com/watch?v=A5W63Of00Ig

https://www.youtube.com/watch?v=A5W63Of00Ig
https://www.youtube.com/watch?v=A5W63Of00Ig
https://www.youtube.com/watch?v=A5W63Of00Ig


Felles ansvar- felles løft

En samordnet innsats for å styrke den somatiske helsen 
til pasientene er helt sentralt for å øke levealderen


