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I Tidsskriftet nr.

3 2015 skriver Lien et al, at «Den forventede levetid er omkring 20 år 
kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn for befolkningen 
for øvrig.» og at «Overdødeligheten er til stede i alle psykiatriske 
diagnosegrupper. Den er høy innenfor alle somatiske sykdomsgrupper, 
som hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og infeksjoner.» (1).

Sundhedsstyrelsen omtalte nylig i «Nyt om bivirkninger» 50 
innberetninger om dødsfall for ett enkelt antipsykotika (olanzapin), men 
siden bivirkninger vanligvis ikke innrapporteres må man anta at det er 
store mørketall (2). Ifølge en retrospektiv analyse har Parkinson-pasienter 
som tar antipsykotika dobbelt så stor risiko for å dø i løpet av 180 dager 
etter behandlingsoppstart sammenlignet med de som ikke fikk 
legemidlene (3). Den omtalte overdødeligheten skyldes antakelig i stor 
grad forskrivning av psykofarmaka som gjør mer skade enn nytte (4 - 7).

Gøtsche et al estimerer at psykofarmaka årlig tar livet av 500 000 
mennesker over 65 år i USA og EU. Myndighetene ignorerer legemidlenes 
sikkerhetsmangel, hvor bivirkninger også rammer barn, ungdom og 
middelaldrende hardt, ikke minst utviklingshemmede med eller uten 
psykisk lidelse (5). Enkelte pårørende opplever forskrivninger av 
psykofarmaka som ekstremt belastende, slik det fremgår av en bok nylig 
omtalt i Tidsskriftet (8). Forfatteren skriver i forordet til nevnte bok bl.a. 
at «Dere dømte meg til et liv i tortur. Dere dømte meg til å se mitt 
kjæreste, mitt barn, gå til grunne. Dere bandt meg på hender og føtter, tok 
fra meg min handlekraft. Dere vil ikke snakke med meg, lar meg ikke få 
vite hva dere tenker, hva dere gjør. Hvorfor dere behandler sønnen min 
slik dere gjør.» (9).
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Forfatterne svarer: 

LES MER ▼

Jeg mener at Lien et als kronikk gir et skjevt bilde bl.a.

fordi alvorlige og dødelige bivirkninger fra psykofarmaka ikke engang 
vurderes som en mulig årsak til plutselig død og avkortet levetid hos denne 
gruppen pasienter (1). Det pågår for tiden en debatt i Aftenposten, hvor en 
far retter sterk kritikk mot det som betegnes som «pillepsykiatrien» (2-3). 
Den virkelighetsoppfattelsen som preger Lien et als forskningsformidling 
er diametralt forskjellig fra det enkelte pårørende opplever, og er etter min 
mening heller ikke i tråd med de uavhengige forskningsresultater som 
foreligger. Som et eksempel kan nevnes at antidepressiva, antipsykotika, 
sovemidler etc. er nevrotoksiske og mitokondrietoksiske, og derfor 
medfører risiko for invalidiserende bivirkninger og tidlig død (4-7).

Litteratur

1. Lien L, Huus G, Morken G. Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor 
Legeforen 2015; 135: 246 - 8.

2. Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. 
(aftenposten.no 25.8.2015).

3. Velken T. Psykiatridebatt: Kjære anonyme far - jeg tror du har helt rett.

(aftenposten.no 27.8.2015).

ARTIKLER FAGOMRÅDER UTGAVER FORFATTERVEILEDNING LEGEJOBBER SØK



RE: Psykisk syke lever kortere 

01.10.2015
Tor-Erik Widerøe Om forfatteren

RE: Psykisk syke lever kortere 

11 .10.2015
Lars Lien Om forfatteren

RE: Psykisk syke lever kortere 

16.10.2015
Svein Reseland Om forfatteren

4. Kripke DF, Langer RD, Kline LE. Hypnotics' association with mortality 
or cancer: a matched cohort study. BMJ Open. 2012;27;2(1):e000850.

5. Vucicevic L et al. Autophagy inhibition uncovers the neurotoxic action of 
the antipsychotic drug olanzapine.Autophagy. 2014;10(12):2362-78.

6. Burkhardt C et al. Neuroleptic medications inhibit complex I of the 
electron transport chain. Ann Neurol. 1993 May; 33(5):512-7.

7. Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant 
agent. Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91.

LES MINDRE ▲

I kronikken «Psykisk syke lever kortere» i Tidsskriftet nr.
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Jeg mener at de studiedata som Lien et al og Tor-Erik Widerøe viser til, gir 
en skjev/uriktig fremstilling av psykofarmakas nytteverdi versus skade. 
Denne skjevheten skyldes bl.a.

at det ikke er tatt hensyn til at de ulike dødsårsaksregistrene (som dataene 
er hentet fra) ikke har den nødvendige kvalitet. Dette problemet er 
dokumentert i flere artikler/studier, hvor det fremgår at bivirkninger av 
legemidler som oftest ikke registreres (feilkodes), hvilket medfører at 
konklusjoner kan være bias (1,2). Dette oppstår når studieforfattere ikke 
korrigerer for manglende innrapporteringer til de ulike registrene grunnet 
et redusert antall obduksjoner, uspesifikke eller udefinerte dødsårsaker 
(f.eks. dødsfall forårsaket av legemiddelforgiftninger) etc.

Som om ikke dette var nok, så overdrives psykofarmakas mulige nytteverdi 
også i et stort antall av de studier som i utgangspunktet er lagt til grunn for 
godkjennelsen av legemidlene (3-5). Jeg antar at de ulike lands 
legemiddelkontroller på et tidlig tidspunkt kunne avslørt at de fleste typer 
psykofarmaka ikke har en positiv nytteverdi dersom de tok seg bryderiet 
med å granske alle data og gjorde dem tilgjengelige for publikum.

Bivirkninger av antidepressiva, antipsykotika og sovemidler inkluderer 
diabetes, hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, infeksjoner og kreft, som 
vil kunne bidra til økt dødelighet hos dem som bruker disse preparatene. I 
tillegg kommer uopprettelige ansiktsskader (i form av endret utseende), 
øyesykdommer, bevegelighetsforstyrrelser, metabolsk syndrom, 
benskjørhet og fallskader (6-11).

De fleste er enige i at fysisk aktivitet er positivt og har en mulig gunstig 
virkning på telomerene, slik Tor-Erik Widerøe antyder. Dette gjelder 
faktisk alle mennesker, ikke kun de som har en psykisk lidelse, og kan 
selvsagt ikke alene forklare hvorfor psykisk syke mennesker dør 20 år 
tidligere enn andre mennesker. Jeg mener at Lien et al og Tor-Erik 
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Widerøes forskningsformidling er skjev/uriktig bl.a. fordi de i 
utgangspunktet ser helt bort fra legemidlenes dokumenterte potensiale for 
alvorlige og dødelige bivirkninger. For å sitere den kjente forskeren 
Bernard Fisher: «Vi stoler på Gud, alle andre må kunne fremlegge bevis» 
(12).
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I sin kommentar 19/10 sier Svein Reseland at også mitt innlegg gir en 
«skjev/uriktig fremstilling av psykofarmakas nytteverdi versus skade.» 
Personlig har jeg ikke avvist at bruken av psykofarmaka 

LES MER ▼
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Tor-Erik Widerøe skriver i sin kommentar 2.11 på Tidsskriftets nettsider at 
diabetes type 2 hos barn og ungdom ved bruk av visse antipsykotiske 
midler synes å være en viktig informasjon, men at det

blir snevert å la denne bivirkningen være eneste svar på hvorfor 
pasientgruppen har 20 år kortere levetid. Jeg har referert til en lang rekke 
studier som viser at antidepressiva, antipsykotika og sovemidler indirekte 
og direkte øker dødeligheten og bl.a. hjertesykdommer, hjerneslag, 
stumme hjerneinfarkter, infeksjoner, kreft etc. (1 - 4).

For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika 
forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med 
Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for 
å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk 
antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av 
parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall.

Grimasering/tungeprotrusjon/dyskinesi er bivirkninger som er sosialt 
ekstremt belastende og som kan ha mange alvorlige konsekvenser. (7) 
Ifølge en studie er reseptbelagte legemidler et folkehelseproblem idet 
bivirkninger er ansvarlig for 20,8 % av unødvendige akutte reinnleggelser 
innen ett år etter utskrivning. (8).

Det har lenge vært kjent at antidepressiva og antipsykotika mangedobler 
risikoen for diabetes type 2, hvilket bekreftes i en Lancet-studie hvor det 
fremgår at f.eks. aripiprazole (Abilify) mer enn femdobler risikoen og at 
clozapine mer enn syvdobler risikoen. (9) Dette er alvorlig idet diabetes 
type 2 bl.a. øker dødeligheten. (10). Spørsmålet er om 
legemiddelkontrollen ville godkjent f.eks. vaksiner eller hjertemedisiner 
som mangedoblet risikoen for diabetes 2 etc., dvs. ikke tilfredsstiller «Lov 
om legemidler m.v.» (legemiddelloven), hvor det av § 4 fremgår at «Et 
legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved 
normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet 
effekt.» (11)

Likestillings- og diskrimineringsombudet uttaler, i tilknytning til sin 
rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, hvor også problematikken omkring forskrivning av 
psykofarmaka berøres, bl.a. at «Menneskerettighetene (…) brytes 
systematisk, ofte og brutalt i Norge i dag».
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