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På tide å droppe dikotomien 
«psykisk og fysisk helse»?
Ragnar Nesvåg



Agenda

Litt om dikotomien

Psykiske plager ved kronisk somatisk sykdom

Overdødelighet ved psykiske lidelser

Sammenheng mellom livsstil og psykisk sykdom



Dikotomien går langt tilbake

Rene Descartes
Kroppen er adskilt fra sjelen

Kropp og sjel angripes fra ulike faglige retninger
Helsefag vs teologi/filosofi

Freud etc
Psyken manifesterer seg i kroppen
Psyken kan påvirkes med terapi (også kroppslig terapi, f.eks. trening)



Forsøk på å forstå sammenhengene

Bio-psyko-sosial modell (Engels 1977)

Immunopsykiatri

Neuro-psychoanalysis

ME

Muskel- og skjelettplager vs angst og depresjon



Somatisk sykdom vs psykisk 
helse



Ferske norske tall 
Den nasjonale folkehelseundersøkelsen (NHUS)

Alder 18+

Gjennomført 21.10-4.11.2020

23219 inviterte, 8852 svar (38,1 %)

ca 2000 fra hvert fylke

https://www.fhi.no/studier/nhus/

https://www.fhi.no/studier/nhus/


Rundt halvparten har langvarig sykdom eller helseproblemer

Tall fra NHUS



Vanlig å ha flere kroniske sykdommer
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Forekomst av hver enkelt sykdom 1-9 %
NHUS



25-40 % har generelle fysiske plager
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30-40 % av de yngste har angst/depresjon?



Kroniske sykdommer vs angst/depresjon
Tall fra NHUS



Kroniske sykdommer vs livskvalitet



Overdødelighet ved pyskiske
lidelser



De dør 15-20 år for tidlig

Alvorlige psykiske lidelser

Schizofreni – 0,5 %

Bipolar lidelse – 1-2%

Alvorlig depressiv lidelse 2-3%?

Folkehelserapporten, 2018



Overdødelighet ved psykiske lidelser

Mest redusert for menn

Skyldes både naturlig og unaturlig død

Selvmord er mest forhøyet sammenlignet med befolkningen

Somatisk sykdom er viktigste årsak til tapte leveår, særlig
Kjerte-/karsykdom
Luftveissykdommer
Kreft



De dør i hovedsak av naturlige årsaker

Plana-Ripoll et al, Lancet Psychiatry 2019





Mulige årsaker til økt dødelighet

Levevaner (røyking, usunt kosthold, fysisk inaktivitet)

Tilgang på gode helsetjenester

Bruk av legemidler

Sosioøkonomiske forhold (bolig, familie, inntekt)

Genetikk

Liu et al., World Psychiatry 2017



Færre får hjerte-/kardiagnose før 
hjertedød, selv om nesten alle 
har vært hos lege

Heiberg et al., Acta Psychiatr Scand 2019



Færre får behandling hos hjertespesialist

Heiberg et al., Acta Psychiatr Scand 2020



Fra Anne Høye, UiT



Livsstil og psykiske lidelser



WHO setter fokus på somatisk helse i 
psykisk helsevern

Psykiske lidelser med i NCD

Kartlegge somatisk helse

Endre levevaner

Endre holdning/stigma i
Tjenestene
Samfunnet

World Health Organization, 2015 



1

Livsstilsfaktorer og psykiske lidelser

Firth et al., World Psychiatry 2020



Oppsummering

Hva med dikotomien «Psykisk og fysisk helse»?
Ja takk, begge deler

Pasienter med kroppslige helseplager har ofte psykiske vansker

Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har ofte kroppslige sykdommer

Livsstilsfaktorer har sammenheng med psykiske lidelser

Fysisk aktivitet, kosthold, søvn og røykeslutt er gode tiltak for å 

forebygge og til en viss grad behandle psykiske lidelser



Takk for oppmerksomheten

Takk til Thomas S. Nilsen og Marianne Abel Hope for analyser og tolkning 

av data fra NHUS

Ragnar.nesvag@fhi.no

mailto:Ragnar.nesvag@fhi.no

