
Er de samme tingene viktig for oss og pasientene?  

- En undersøkelse av subjektiv livskvalitet de første ti årene etter en 
førstegangspsykose 



INGen Interessekonflikter 
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Introduksjon 



Ulike effektmål på behandling 

• Symptomreduksjon 

• Antall og varighet innleggelser 

• Funksjon i dagliglivet 

• Redusert psykiatrisk komorbiditet 

• Redusert somatisk morbiditet og mortalitet 

• Livskvalitet 

 

• Kan noen av disse utfallsmålene være i konflikt?  
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Hva er livskvalitet?  

• Ambisiøst spørsmål…Det er fortsatt ingen konsensus om 
hvordan definere livskvalitet, hvilket også reflekteres i antallet 
måleskalaer… 

• I forskning operasjonaliseres livskvalitet som regel til å bestå 
av to deler;  
• Objektiv livskvalitet/livsomstendigheter; sosialt nettverk, 

økonomisk situasjon, daglige aktiviteter mm. Baseres på 
objektive kriterier/telling 

• Subjektiv livskvalitet; den enkeltes tilfredshet med egne 
livsomstendigheter. Baseres kun på pasientenes egen 
vurdering. Ofte brukes Likert-skalaer.  

• Det er en del som hevder at livskvalitet som fenomen er noe 
klart subjektivt, og bør skilles fra mer objektive levekårsmål  

• De mest brukte instrumenter som måler livskvalitet blant 
pasienter med psykotiske lidelser omfatter både objektive og 
subjektive perspektiver på livskvalitet. Hovedfokus i dette 
foredraget vil være på subjektiv livskvalitet 
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Hvorfor studere LIVSKVALITET? 

• Siden 1970-tallet vedvarende politisk ønske om fokus på 
livskvalitet som utfallsmål  

• Det er ikke bare viktig å redusere dødelighet og 
sykelighet, men også vurdere om behandlingen forbedrer 
livskvalitet for pasienten. Spesielt i oppfølgingen av 
kroniske sykdommer har livskvalitet blitt sett på som ett 
viktig utfallsmål 

• Økt fokus på pasientperspektivet - hva vi som 
helsepersonell finner viktig samsvarer ikke nødvendigvis 
med pasientens tanker og prioriteringer…studier av hvilke 
faktorer som påvirker livskvalitet kan hjelpe oss i 
prioriteringen av elementer i behandlingen 
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Kan vi stole på pasientens egen vurdering?  

• Det har blitt hevdet at kognitive symptomer, 
desorganisering og manglende innsikt påvirker pasienters 
evne til å gi gyldig selvrapportering    
    (Cramer 2000, Doyle 1999)  

• Men; Undersøkelser har vist tilfredstillende test-retest 
reliabilitet for subjektive mål og det ser ut som 
pasientenes svarmønstre ligner på de en ser i andre 
pasientgrupper  og hos friske kontroller    
   (Voruganti et al 1998, Pukrop 1999, Melle 2005)  

• Subjektiv livskvalitet er derfor blitt anerkjent som ett 
viktig og gyldig effektmål. 
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Sentrale Spørsmål for oss som helsepersonell  

• Hvordan utvikler pasienters tilfredshet med livet seg de 
første årene etter debut av en psykoselidelse?  

• Hvilke faktorer påvirker/fører til endring av tilfredshet 
med livet hos mennesker med psykoselidelser?  

• Psykiske symptomer?  

• Rusmiddelbruk?  

• Sosiale forhold som økonomi og sosialt nettverk?  

• Er ulike faktorer viktige i ulike sykdomsfaser?  

• Er det samsvar mellom helsepersonells mål på tilfriskning 
(remisjon) og pasientenes tilfredshet?  

• Fører tilfriskning til høyere tilfredshet?  
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HYPOTESER 



Tidligere forskning og kunnskapshull 

• Stort sett tverrsnittstudier, stor mangel på 
oppfølgingsstudier 

• Hovedsakelig blitt utført på kroniske pasienter, mindre av 
pasienter som nylig har blitt syke. Representativt for 
gruppen som helhet?  

• Depresjon og angst ut til å påvirke subjektiv livskvalitet i 
større grad enn psykotiske symptomer    
    (Malla 2005, Eack og NewHill 2007, Karow 2014 m.fl.)  

• Det er behov for flere studier som undersøker innvirkningen 
av sosioøkonomiske faktorer på subjektiv livskvalitet   

 

 

 

ARTIKKEL 1 
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Tidligere forskning og kunnskapshull 

• Tidligere oppfølgingsstudier av første-episodepasienter 
har vært mangelfulle når det gjelder å undersøke om det å 
gå i remisjon fører til høyere S-QoL  

• Store forskjeller i hvordan det går med psykosepasienter 
krever studier av undergrupper  

• Pasientegenskaper knyttet til S-QoL kan variere mellom 
pasienter i remisjon sammenlignet med ikke-remisjon. Så 
langt vi kjenner til, har ikke dette blitt undersøkt i 
henhold til kriterier foreslått av The Remission in 
Schizophrenia Working Group. 

 

 

 

ARTIKKEL 2 
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FORSKNINGSSPØRSMÅL Artikkel 1 

• Hvordan utvikler pasienters tilfredshet med livet seg de 
første årene etter debut av en psykoselidelse?  

• Hvilke faktorer påvirker/fører til endring av tilfredshet 
med livet hos mennesker med psykoselidelser?  
• Psykiske symptomer? 

• Rusmiddelbruk?  

• Sosiale forhold som økonomi, daglige aktiviteter og sosialt 
nettverk?  
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FORSKNINGSSPØRSMÅL artikkel 2 

• Er det samsvar mellom våre mål på tilfriskning (remisjon) 
og pasientenes tilfredshet med livet?  

• Viser pasienter som oppnår remisjon en mer positiv 
utvikling av subjektiv livskvalitet sammenlignet med 
pasienter ikke oppnår remisjon? 

• Er ulike faktorer viktig i ulike sykdomsfaser? Hvilke 
faktorer er assosiert med subjektiv livskvalitet i de to 
remisjonsgruppene? 
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utvalget 



TIPS-studien  

• 272 pasienter inkludert ved behandlingsstart av første psykotiske 
episode og fulgt i 10 år. Fulgt opp etter 3 måneder, 1 år, 2 år, 5 år og 10 
år. 186 pasienter deltok på 10-årsoppfølgingen. Det primære målet 
med studien var å undersøke om tidlig oppdagelse og intervensjon 
bedret langtidsprognosen 

• Diagnosedistribusjon ved baseline:  
• schizofreni = 78 (29 %),  

• Schizofreniform lidelse = 59 (22 %),  

• schizoaffektiv lidelse = 33 (12 %),  

• vrangforestillingslidelse = 15 (5 %),  

• stemningslidelse med  stemningsinkongruente psykotiske trekk = 38 (14 %),  

• kortvarig psykotisk lidelse = 17 (6 %)  

• psykose NOS = 32 (12 %) 

• Ved 10-årsoppfølgingen fikk ca 60% diagnosen schizofreni 
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UTvalgskarakteristika 
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     Baseline  10Y FU 

Total N 

Male (N/%) 

Age (mean/SD) 

Core schizophrenia(%) 

PANSS positive component (mean/SD) 

PANSS negative component (mean/SD) 

PANSS cognitive component (mean/SD) 

PANSS depressive component (mean/SD) 

PANSS excitative component (mean/SD) 

GAF-F (mean/SD) 

GAF-S (mean/SD) 

General S-QoL (mean/SD) 

272 

157/57 

28.1/9.8 

62.5 

15.4/4.3 

20.7/9.1 

7.3/3.4 

12.2/4.0 

9.7/4.5 

31.4/10.3 

29.0/6.8 

4.1/1.6 

186 

104/56 

37.1/9.4  

 

9.6/4.9 

16.6/7.6 

4.8/2.5 

9.3/3.8 

7.7/3.3 

51.6/16.2 

51.2/16.4 

4.7/1.4 

  

16.03.2017 



Hvordan ble pasientene UNDERSØKt ?  



Kliniske undersøkelser 

Ved samtlige møter ble pasienten kartlagt med;  

• SCID-1; diagnostisk kartlegging 

• PANSS; aktuelle symptomer siste uke 

• GAF- F og GAF-S – funksjonsnivå og symptomtrykk 

• Drake – vurdering av rusmisbruk og –avhengighet 

• Lehmans QoLI – semistrukturert livskvalitetsintervju 

 

• Og en rekke andre undersøkelser… 
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Lehman’s Quality of Life Interview 

• Brukt i TIPS-studien 

• Vurderer både objektiv informasjon om livsomstendigheter 
og subjektiv tilfredshet med ulike områder av livet på en 
Likert-skala fra 1 (svært misfornøyd) til 7 (svært fornøyd). 

• I vår studie har vi valgt å bruke generell tilfredshet med 
livet som mål på subjektiv livskvalitet 
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RESULTater 



Artikkel 1 
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S-QoL-utvikling 

• Hvordan utvikler pasienters 
tilfredshet med livet seg de 
første årene etter debut av en 
psykoselidelse?  

• S-QoL forbedret i løpet av 
perioden som helhet  

• pasienter med lav S-QoL 
ved studiestart forbedre 
mer over tid 
sammenlignet med 
pasienter med høyere S-
livskvalitet ved baseline. 
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Kan vi identifisere viktige faktorer ved 
behandlingsstart? 

• Hvilke  faktorer ved behandlingsstart påvirker 
utvikling av tilfredshet med livet i 
oppfølgingsperioden? 
• Depressive symptomer og mindre daglige aktiviteter 

har en negativ effekt på subjektiv livskvalitet ved 
behandlingsstart. Denne effekten avtar over tid.  

• Mer kontakt med familien og bedre finansiell situasjon 
ved behandlingsstart er viktige faktorer for en høyere 
subjektiv livskvalitet over tid  
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Endringsanalyse 

• Hvilke faktorer er assosiert med endring av 
tilfredshet med livet hos mennesker med 
psykoselidelser? 
• Bedring i depressive symptomer og økte daglige 

aktiviteter  forbundet med en positiv endring i S-QoL  
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Oppsummert artikkel 1  
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• Depressive symptomer og daglige aktiviteter har en 
negativ effekt på subjektiv livskvalitet ved baseline 
som avtar over tid.  

• Tilsvarende er bedring i depressive symptomer og 
økte daglige aktiviteter  forbundet med en positiv S-
QoL-utvikling.  

• Mer kontakt med familien og bedre finansiell 
situasjon ved behandlingsstart er viktige faktorer 
for en høyere subjektiv livskvalitet over tid  

• Ingen psykotiske symptomer var av noen betydning 
i multivariate analyser 

16.03.2017 



Artikkel 2 

 

 

Is going into remission associated with a 
more positive development of life 

satisfaction?  

A 10-year follow-up study of first episode 
psychosis.   
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HVORDAN DEFINERES REMISJON? 

• Kriterier foreslått av Remission in Schizophrenia Working 
Group (Andreasen et al 2005)  

• Remisjon defineres som score <4 over de siste 6 måneder 
på følgende PANSS-ledd:  
• P1 Vrangforestillinger  
• P2 Tankemessig desorganisering 
• P3 Hallusinatorisk atferd 
• N1 Affektmatthet 
• N4 Passiv/apatisk sosial tilbaketrekning 
• N6  Mangel på spontanitet og ledighet i samtale 
• G5 Unaturlig, maniert motorisk atferd og kroppsholdning 
• G9 Uvanlig tankeinnhold 

• Remisjon er således som definert som fravær av tydelige 
positive, negative og katatone symptomer 
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GRUPPENE VED 10-ÅRSoppfølgingen 
- karakteristika 

    Total sample Remission Non-remission 

Total N 

Male (N/%) 

Age (mean/SD) 

PANSS positive component (mean/SD) 

PANSS negative component (mean/SD) 

PANSS cognitive component (mean/SD) 

PANSS depressive component (mean/SD) 

PANSS excitative component (mean/SD) 

GAF-F (mean/SD) 

GAF-S (mean/SD) 

Alcohol abuse or dependence 

Drug abuse or dependence 

*= significant difference between remission 

groups 

186 

104/56 

37.1/9.4  

9.6/4.9 

16.6/7.6 

4.8/2.5 

9.3/3.8 

7.7/3.3 

51.6/16.2 

51.2/16.4 

22/12 

25/13 

92 

45/49  

 

6.4/2.0* 

13.0/4.1* 

3.9/1.4* 

8.3/3.4* 

6.4/1.9* 

60.8/15.2* 

63.0/12.2* 

5/5 

6/6* 

94 

59/62 

 

12.9/5.2 

20.3/8.2 

5.8/2.9 

10.1/3.8 

9.1/3.8 

42.2/10.2 

39.6/9.7 

17/18 

19/20 
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Remisjon vs non-remisjon ved 10 år  

• Er det samsvar mellom våre mål på tilfriskning 
(remisjon) og pasientenes tilfredshet med livet?  
 

 

 

 

 

↓ 

S-QoL signifikant høyere blant de som oppnår 
remisjon 
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S-QoL 

Remission(N=92) 

5.11 

Non-remission 

(N=94) 

4.34 

t-test 

3.97 

Sig 

<.00 
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S-QoL-UTVIKLING i DE to gRUPPENE 
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• Viser pasienter som oppnår remisjon en mer positiv 
utvikling av subjektiv livskvalitet sammenlignet med 
pasienter som ikke oppnår remisjon? 

 

3

4

5

6

BL Y1 Y2 Y5 Y10

Remission

Non-remission



Er ulike faktorer viktig i ulike sykdomsfaser? 

• Hvilke faktorer er assosiert med subjektiv 
livskvalitet i de to remisjonsgruppene?  
• Depressive symptomer påvirker negativt blant 

pasientene i remisjon.  

• Eksitative symptomer (redusert samarbeidsvilje, 
agitasjon, fiendtlighet, redusert impulskontroll) ser ut 
til å påvirke negativt blant pasienter i ikke-remisjon. 

• Alkoholproblemer har en negativ effekt i begge 
grupper 
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Diskusjon 



HOVEDRESULTATER 

• Reduksjon av depressive symptomer og økning av daglige 
aktiviteter er særlig viktig for bedring av subjektiv livskvalitet 
hos psykosepasienter  

• Å gå i remisjon fører til en mer positiv utvikling og høyere 
subjektiv livskvalitet 10 år etter behandlingsstart. Dette ser 
dog ikke ut til å være en direkte effekt av reduserte 
psykosesymptomer 

• Ulike faktorer er assosiert med subjektiv livskvalitet avhengig 
av om pasienten er i remisjon eller ei;  
• Depressive symptomer hos pasienter i remisjon.  

• Eksitative symptomer blant pasienter i ikke-remisjon. 

• Alkoholproblemer har en negativ effekt uavhengig av 
remisjonsstatus 
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Er resultatene i tråd med øvrig litteratur?  

• Angst- og depresjonssymptomer er gjennomgående den 
symptomgruppen som ser ut til å være sterkest assosiert 
med subjektiv livskvalitet hos psykosepasienter, både i 
tverrsnitt og longitudinelt  

   Malla 2005, Eack and NewHill 2007, Priebe 2010, Priebe 2011 mfl   

• Resultat av at depresjon og subjektiv tilfredshet er 
nært beslektede konstruksjoner?   
           Katschnig 2001 
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Er resultatene i tråd med øvrig litteratur?  

• Også i de fleste andre studier ser typiske 
psykosesymptomer i liten grad ut til å påvirke subjektiv 
livskvalitet 

• Den negative effekten av såkalte eksitative symptomer 
(uro/agitasjon, fiendtlighet, manglende samarbeidsevne, 
redusert impulskontroll) finner støtte i resultater fra 
større analyser, både i tverrsnitt og longitudinelt  
     Priebe et al 2010, Priebe et al 2011 
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Er resultatene i tråd med øvrig litteratur?  

• Psykososiale faktorer er mindre undersøkt, men også 
flere andre studier har påpekt viktigheten av daglige 
aktiviteter og sosialt nettverk     
    Eklund 2003, Hansson 2006 mfl 

• I hvilken grad remisjon/tilfriskning er assosiert med en 
mer positiv utvikling av subjektiv livskvalitet er i liten 
grad undersøkt tidligere. Majoriteten av de få studiene 
som er gjort støtter funnene i vår studie    
    Wunderink 2007, Boden 2008, Jarazc 2015 
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Styrker ved studien  

 

• Representativt sample inkludert ved start av første 
behandling 

• Longitudinelt design med mange målepunkter 
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Svakheter ved studien 

• Ingen kontrollgruppe  

• Frafall er alltid et problem i longitudinelle analyser. Med 
unntak av DUP, var ingen store forskjeller ved baseline 
mellom de som falt fra og de som deltok i 10-
årsoppfølgingen. Vi har forsøkt å korrigere noe for 
frafallet ved å bruke en statistisk modell som tillater 
manglende data.  

• Vi har brukt ett spørsmål (generell tilfredshet med livet) 
som mål på subjektiv livskvalitet istedenfor en sumscore 
som er brukt i mange andre studier. Spørsmålet vi har 
brukt har vist høy korrelasjon (~0.7) med sum-scorer, og 
er sannsynligvis det med størst klinisk interesse (høy 
grad av face validity) 
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NOTATER til Klinikere 

 
• Depresjonssymptomer er særlig viktig å behandle dersom en ønsker å 

heve subjektive livskvalitet. Pasienter i remisjon fra 
psykosesymptomer kan fortsatt lide av depressive symptomer som 
påvirker S-QoL negativt 
 

• Blant pasienter i ikke-remisjon kan en pasientsentrert tilnærming  
være ønskelig for å redusere fiendtlighet og manglende 
samarbeidsvilje 
 

• Selv om remisjon er assosiert med høyere livskvalitet, har typiske 
psykotiske symptomer sannsynligvis liten direkte effekt på S-QoL  
 

• Alkoholproblemer bør identifiseres og behandles uavhengig av 
remisjonsstatus 
 

• Og husk; en av de store utfordringene i livskvalitetsforskningen er 
den manglende enighet om konseptualisering – som reflekteres i de 
mange ulike instrumentene i bruk. Let derfor alltid etter en nøyaktig 
beskrivelse av hva som har blitt målt.  
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Litt reklame for psykose-bipolar.no 
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