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• Inadequate human resources 

• Mostly untreated 

• Lack of appropriate services 
and facilities 

• Custodial care 

• Stigma and discrimination 

Common challenges of 
mental illness in LMIC: 









Bærekraftmålene 

• 3.4) Innen 2030 redusere prematur dødelighet 
forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med 
en tredel gjennom forebygging og behandling, 
og fremme mental helse og livskvalitet. 

• 3.5) Styrke forebygging og behandling av 
misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og 
skadelig bruk av alkohol. 



Er det sammenheng mellom psykisk 
sykdom og fattigdom? 

http://www.poyi.org/60/21/210207.php


Psykisk sykdom skaper fattigdom 
indirekte ved: 

– Depresjon i svangerskapet øker risikoen for lav fødselsvekt og 
fødselsdepresjon for underernæring 

– Mødre som har god mental helse klarer å gi mer brysternæring og bedre 
omsorg og generell ernæring av utsatte barn enn mødre som lider av 
psykiske plager  

– Depresjon fører til lavere vaksineringsgrad, mindre bruk av malarianett og 
dårligere behandling ved diare  



Psykisk sykdom skaper fattigdom 
direkte ved: 

• Dårligere behandling ved somatisk sykdom 

• Rus og tobakksrelaterte skader 

• Lav produktivitet 

• Flere ulykker 

• Mer vold 

• Usikker sex 



Fattigdom gir psykiske plager 

• Malaria og antimalariamedikamenter kan gi 
depresjon, mani, psykose, angst og konfusjon.  

• Langtidseffekter på kognitiv utvikling etter 
cerebral malaria hos barn  

• Postpartum depresjoner er i særlig grad knyttet 
til jentefødsler.  

• Mangel på folat, jod, vit A og kronisk sult gir 
utviklingsforstyrrelser 

 



Vicious cycle of poverty and poor  mental health (Patel, 2000)  
 

 

Malnutrition,  

Domestic Violence,  

Indebtedness 
 

 

Depression & Anxiety, 

physical ill-health, 

Alcohol abuse 
 

    

Reduced productivity 

Disability 

Increased health costs 

 



Stigmatisering og diskriminering 



  Number of stigma categories   

 Education: 0: n= 77 1-3: n= 486 `3: n= 986 P- value 

Non  11 (3.8%) 85 (29.1%) 196 (79.1%) 0.13 

Khallowa 14 (4.0%) 91 (26.2%) 242 (69.7%) 0.01 

Elementary  31 (5.0%) 204 (32.9%) 386 (62.2%) 0.40 

Secondary  and above  21 (7.3%) 106 (36.7%) 162 (56.1%) < 0.01 

Stigma og utdanning  
• Do you feel afraid to have a conversation with someone who has a mental illness 

• Do you feel  you are upset or disturbed about working with  someone who has  mental illness  

• Could you  maintain a friendship with someone who has a mental illness 

• Do you feel unwilling to share a room with someone with a mental disorder 

• Do you feel ashamed if people knew someone in your family was diagnosed with a mental illness 

• Could you  marry someone with a mental illness 

 



• Høyere grad av intimitet i relasjonen første til økende 
grad av sosial distanse (42 % ville ikke ha samtale og 90 
% ikke gifte seg med psykisk syk) 

• Over 80 % mente psykisk syke var farlige 

• Flertallet foretrakk en sykehusbasert framfor 
lokalbasert behandling. Utdanning, urbanisering og 
høyt distress nivå var relatert til mer lokalbasert 
behandling. 

• Holdning til behandling var relatert til sosial distanse. 
• Ayazi T, Lien L, Eide A et al. Social psychiatry, psychiatric 

epidemiology, submitted  

Holdninger og sosial distanse til mentalt 
syke 



Behandling er tilgjengelig og billig 



 



Lancet Commission 

• Integrere kjernepakker av psykiske helsetjenester som 
rutineoppfølging i primærhelsetjenesten. 

• Redusere kostnadene og forbedre tilgjengelighet og utdeling av 
effektive psykotrope medikamenter  

• Gi helsepersonell opplæring i evidensbasert behandling og 
omsorg for barn med psykiske-, nevrologiske, og stoff 
misbrukslidelser 

• Gi tilstrekkelig nærmiljøbasert behandling og rehabilitering for 
personer med kroniske psykiske lidelser 

• Styrke psykisk helsekomponenten i opplæring av alle 
helsearbeidere og bidra til en rettferdig fordeling av  
helsearbeidere 

 



Lokale psykososiale intervensjoner 

• Dele oppgaven (task-sharing) med å gi psykososiale intervensjoner til 
ikke-spesialiserte helsearbeidere som kjernen i det psykiske 
helsevernet 

  
• Koordinere denne kjerneoppgaven mellom primær og spesialist 

helsetjenesten for å skape en balansert behandlingsmodell  
 
• Utnytte digitale plattformer for å legge til rette sammenhengende 

behandlingskjeder 
  
• Implementere fellesskapsbaserte intervensjoner i nærmiljøet for å øke 

etterspørselen etter behandling 
 



How a wooden bench is starting a 
revolution in mental health 

 



Grandmothers working as community 
health workers 

 



Behandlingsgapet 

 





Region 1988 2008 

Africa 1 2 

North America 685 899 

South/Central America 3 13 

Asia 43 76 

Europe 271 466 

Oceania 26 66 

Number of papers published in the top ten psychiatric 
journals (by impact factor) in 1998 and 2008 by 

region 
 



Men noe er annerledes… 







Global inaction on mental health is 
putting the brakes on development 



Konklusjon 

• https://globalmentalhealthcommission.org/over
view-film/ 

 

https://globalmentalhealthcommission.org/overview-film/
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Lyst på mer? 

• Ta kontakt: Lars.lien@medisin.uio.no 

• Les mer om AUW: http://www.ahfad.edu.sd/ 

• Nettressurs: http://www.globalmentalhealth.org 

• Se og lytt til Vikram Patel 
http://video.ted.com/talk/podcast/2012G/None/Vi
kramPatel_2012G.mp4 

• http://www.himalpartner.no/all-event-
list/konferanse-22-november-2018-mental-helse-
en-nokkel-til-utvikling/ 
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Take home: «Trauma survivors have 
symptoms instead of memories” (Harvey, 1990) 

 
 

Depresjon 

Sinne, Irritabilitet 

Redusert interesse 

Numming 

Redusert konsentrasjon 

Søvnproblemer 

Fysiologisk overaktivering 
Psykomotorisk agitering 

Håpløshet 

Skam 
Selvforakt 

Mareritt 
Flashbacks Lettskremt 

Årvåkenhet 

Sosial angst 
panikkanfall 

Kronisk smerte 
Muskel/skjelettplager 

Stoffmisbruk 
Spiseforstyrrelser 

Suicidalitet 

Dissosiative symptomer 
Og lidelser 

Traumatisk  
hendelse 

Fisher, 2005 



Ivan 

Ivan kom til Norge som flyktning tidlig på 90-tallet 

Ca 50 år, forsørger kone og to barn i skolealder. Sterk og velbygget, 
vel vant til tungt kroppsarbeid 

Oppsøkte lege først da han begynte å få vedvarende smerter i lysker, 
hofter og rygg, etter hvert også i begge knær, skuldre og armer. 

 



Det går nesten seks måneder før Ivan hører fra seg igjen.  

Et nytt moment kommer til: Han sover dårlig om natta og 
får ofte mareritt. Krigsopplevelsene kommer tilbake i 
drømmene. 

Men, selv om marerittene holder ham våken flere timer 
hver natt, vil han ikke snakke om dette. Heller ikke hans 
familie vet noe om hvorfor han har mareritt – han mener 
de ikke skal belastes og såres med dette. Smertene 
forverres. 



Litt etter litt fikk legen innblikk i noen av hans tidligere 
krigserfaringer. Under borgerkrigen var han soldat i seks år. 

Han hadde deltatt aktivt i krigshandlinger i sitt eget boområde, 
hvilket hadde medført tap av mange slektninger og bekjente. 
Den gangen kunne han ikke tillate seg å sørge. Han måtte bare 
kjempe videre.  

Og da han kom til Norge, ble de følelsesmessige reaksjonene lagt 
fullstendig lokk på. Krigen skulle nå være en avsluttet del av hans 
liv.  

Men smertene, søvnvanskene og marerittene blir mer og mer 

påtrengende. 



Trnopolje concentration camp in Bosnia in the 
summer of 1992. Photograph: Reuters 



På vei til jobb i Oslo blir Ivans bil påkjørt bakfra. Ivan blir brakt inn til 
sykehusets traumemottak og utredet, bl.a. med MR. Ingen funn.  

Etter denne hendelsen øker smertene betydelig og han klarer ikke 
lenger bruke armene. De kjennes kraftløse, han får hevelser og 
parestesier i hendene og smertene sprenger på. 

Den øvre delen av ryggen stivner til, og Ivan kjenner seg nå helt 
invalid. 



Ivan fikk kontakt med akutt ambulant psykiatrisk team og legen 
engasjerte seg i forhold til NAV og økonomien. Misforståelsene ble 
oppklart. 

Han ble satt i kontakt med psykolog ved DPS, sykmeldt 100 prosent 
og det ble startet PTSD-rettet terapi. Han fikk forskrevet SSRI og 
gabapentin, ibuprofen og paracetamol.  

Etter to år i samtaleterapi er han i bedring – etter ytterligere et 
knapt år rimelig arbeidsfør. Smertene er mindre, han har bedre 
innsikt i egen situasjon, har gjenvunnet sin selvrespekt og klar for 
nye arbeidsoppgaver. 



Studie av traumatiserte mennesker i 
poliklinisk behandlig 



Frequency of trauma types (%) 



Prevalence of current diagnoses (%) 



Factors associated with a poor quality of 
life 

• Older age 

• Male gender 

• No social network 

• Poor social integration 

• Unemployment  

• Depresion 

• Post traumatic stress symptoms 

• No posttraumatic growth 

 

 

 



Factors associated with psychiatric 
morbidity 

• High numbers of trauma types (mean=10) 

• No social network (33% had no friends) 

• Poor social integration into the Norwegian society (72%) 

• Poor social integration into the ethnic group in Norway (98%) 

• Unemployment (59%) 

• Chronic pain 

 

 





Voldtekt og psykiske senskader 



DIAGNOSTISKE KRITERIER FOR PTSD:  
A. TRAUMEKRITERIET 

   Utenfor det vanlige  

   Sterkt forstyrrende eller smertelig for nesten alle 
mennesker,  

   Alvorlig trussel mot eget liv eller fysiske integritet; 

   Alvorlig skade på ens barn, ektefelle eller nære venner, 
ødeleggelse av hjem og lokalsamfunn 

 Å se en som har blitt alvorlig skadet eller drept som 
resultat av ulykke eller fysisk vold.  



B. INTRUSJONSKRITERIET 

Traumet blir vedvarende gjenopplevd: 

•  gjentagne invaderende minner om hendelsen (for barn: 
repetitiv lek med relasjon til traumet), 

 

•  gjentagne drømmer om hendelsen (mareritt), plutselig 
føle at det gjentar seg (flashbacks etc.)  

 

•  intens psykisk ubehag når man er utsatt for noe som 
kan symbolisere den traumatiske hendelsen.  
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Hva er gjenopplevelser? 

 Gjenopplevelser eller flash-backs 

 er stimuli som signaliser begynnelsen på traumet 
eller de verste emosjonelle øyeblikkene under 
traumet  

 De er meningsfylte fragmenter av minnet som 
mangler informasjon om tid, sted og kontekst. 

 Ved siden av truende temaer inneholder 
gjenopplevelser trussel mot personens 
selvbilde  
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Hva er gjenopplevelser? 

 Traumatiske gjenopplevelser kan komme 
plutselig og nærmest av seg selv  

 De består nesten bare av bilder og 
sanseinntrykk 

 Utløser kroppslige reaksjoner, smerte  

 Det kjennes nesten som om det samme skjer 
på nytt,-her og nå  



Eksempler på triggere 

 en bestemt situasjon 

 en lyd 

 en lukt 

 en kroppslig følelse (f. eks. smerte) 

 et ansiktsutrykk 

 TV-program 

 konflikt 

 kritikk 



C. UNNVIKELSESKRITERIET 

• Unngåelse av stimuli forbundet med den 
traumatiske hendelsen.  

 

• Minsket interesse for omgivelsene, en 
innskrenking i følelseslivet.  

 

• En følelse av det er lite å vente seg av framtiden, 
at den virker forkortet.  



D. AKTIVISERINGSKRITERIET 

 Vedvarende symptomer på økt fysiologisk 
aktivering:  

•  med  søvnvansker,   

•  irritabilitet eller sinneutbrudd, 

•  på-vakt holdning 

•  konsentrasjonsvansker,  

•  skvettenhet   



Overaktivering fører til: 

 Tilstanden oppleves ekstremt plagsom og 
smertefull 

 Den fører ofte til misbruk av piller og alkohol 

 Selvmordsfantasier og selvmord  

  Nedsatt funksjonsnivå 

 
 



Hva er kompleks PTSD? 

 Kompleks PTSD kjent som en forstyrrelse 
utløst av ekstremt stress men ikke spesifisert 
på andre måter spesielt - DESNOS 

 

 Spesielt seksuelt misbruk av barn 

   (DESNOS; Ford,1999;Pelcovitz et al.,1997;Roth 
et al.,1997;Van der Kolk et al.,2005). 

 

 



Komplekse PTSD symptomer 

 Kroppslige problemer (fremmed, nummen, smerter) 
 
 Dissosiasjon (”mister” tiden) 
 
 Problemer med å styre følelsene 
 
 Negative endringer i selvbildet, selvfølelsen 
 
 Problemer med selvopplevelsen 
 
 Selvskading, selvmordstanker, selvmordsforsøk 



Komplekse PTSD symptomer 

 Mellommenneskelig sårbarhet,- ikke for nær – 
ikke for fjern 

 Problemer med å trøste seg selv 
 Seksuelle problemer 
 Skam, skyldfølelse 
 Problemer med å sette hendelser inn i en 

sammenheng 
 

 





Adjusted mean childhood/adolescent CRP levels (milligrams per liter) based on cumulative 

exposure to being bullied.  

William E. Copeland et al. PNAS 2014;111:7570-7575 

©2014 by National Academy of Sciences 
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Bremner et al.  Biol Psychiatry.  1997; 41:23-32. 

PTSD NORMAL 









Tank you! 

 


