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Pressemelding 

 

Langtidsvirkende behandlinger med antipsykotika redder liv for mennesker som lever med 

schizofreni. 

 

Et nylig publisert virkelighetsstudie viser resultater av langtidsdata for mennesker som lever med 

schizofreni i Sverige. Resultatene viser at dersom pasienter får behandling med langtidsvirkende 

injiserbare antipsykotika, lever de lenger og lider av færre tilbakefall. 

Resultatene viste også at: 

- Bruk av langtidsvirkende injeksjonsmidler er forbundet med ca. 30 prosent lavere dødsrisiko 

sammenlignet med tabletter. 

- Risiko for rehospitalisering er 20-30 prosent lavere med langtidsvirkende injeksjonsbehandling 

sammenlignet med tabletter. 

"Disse dataene viser at dødeligheten er ca. 50 prosent lavere når pasienter bruker antipsykotika 

sammenlignet med tiden de ikke bruker dem. De beste resultatene ses med langtidsvirkende injiserbare 

behandlinger", sier hovedforfatteren, professor Jari Tiihonen ved Karolinska Institutet. 

Studiet fra Karolinska Institutet tok for seg alle som bor med en schizofreni-diagnose i befolkningsbaserte 

registre i Sverige og fulgte dem i 7 år (2006 - 2013). Studiet er basert på nesten 30.000 svenske pasienter. 

Målet var å undersøke langsiktige resultater for disse pasientene, samt om det var forskjeller avhengig av 

hvilke legemidler som ble brukt, og om de ble tatt som tabletter eller som langtidsvirkende injeksjoner.  

Studiet ble støttet av Janssen, og forskerteamet besto av ansatte ved Karolinska Institutet og Janssen. 

Den statistiske analysen ble utført av forskningsfirmaet EPID Research. 

For referanser, se referanselisten nedenfor. 

Vi kan også bidra til å sette opp intervjuer med ledende kliniske eksperter for diskusjon om betydningen 
av disse resultatene for pasienter i Norge, og eventuelt koble deg til pasienter.  
 
Vil du ha mer informasjon, eller kontakt med relevante talspersoner, vennligst kontakt oss. 
 

For mer informasjon: 

• Professor Jari Tiihonen. +358503418363 

• Mikael Själin, M.D. specialist in psychiatry. Medical Affairs Janssen +46 86265173 

• Jon Johnsen, Spesialist i Psykiatri. Vestre Viken HF jon.johnsen@vestreviken.no  
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Referanser 

• Fakta om schizofreni, WHO: http://www.who.int/mental_health/management/schizophrenia/en/ 

• Studieartikler: 

o https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2629295 

o https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920996417307624]  
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o https://www.prnewswire.com/news-releases/new-real-world-evidence-shows-that-

long-acting-antipsychotics-reduce-risk-of-mortality-for-patients-living-with-

schizophrenia-compared-to-oral-antipsychotics-669872903.html  

 

Fakta om schizofreni 

• Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse, preget av forstyrrelser tankesettet, og påvirker språk, 

oppfatning og følelse av selvtillit. Det inkluderer ofte psykotiske opplevelser, som å høre stemmer 

eller vrangforestillinger.  

• Schizofreni begynner vanligvis i sen ungdom eller tidlig voksenliv og rammer mer enn 21 millioner 

mennesker over hele verden. 

• Det er effektive behandlinger for schizofreni, og mennesker som er berørt av det, kan føre et 

produktivt liv og bli integrert i samfunnet. 

• Schizofreni er, i tillegg til lidelse og nedsatt psykososial funksjon, forbundet med dødelighet. 

Forventet levetid er 20 år kortere for personer med schizofreni sammenlignet med befolkningen 

generelt. 

Schizofreni og dødelighet 

• Dødelighet blant pasienter med schizofreni kan skyldes mange grunner: Usunn livsstil 

(hjemløshet, røyking, alkohol og narkotikamisbruk er mer vanlig blant menn med schizofreni), 

dårlig helse/sykdomsoppfølging (vil ikke oppsøke leke / går sjeldent til lege - diabetes er 

overrepresentert blant schizofrene og fedme, noen gang forårsaket av medisiner), men også 

selvmord er mer vanlig enn i resten av befolkningen. 

• Kontinuerlig medisinering er en forutsetning for å minimere risikoen for tilbakefall. Hovedårsaken 

bak gjentakelse i akutt psykose er at personen avbryter sin medisinske behandling på grunn av 

utilstrekkelig sykdomsinnsikt og motivasjon. I tillegg til dårlig sykdom og motivasjon har 

pasientene også kognitiv svekkelse. 

• Langsiktig intramuskulær injeksjon (depot) gir de beste betingelsene for kontinuerlig behandling 

uten avbrudd. Behandlingen må fortsette i mange år, noen ganger på livstid. 

• Bare 20% av de som lever med schizofreni mottar depotmedisiner, 80% mottar fortsatt tabletter.  

• I dag tilbyr Janssen et bredt spekter av behandlingsmuligheter for personer med schizofreni. Det 

siste produktet kalles Trevicta, en langtidsvirkende antipsykotisk behandling administrert kun 4 

ganger per år (en intramuskulær langtidsvirkende antipsykotisk injeksjon gitt hver 3. måned). 

Alternative stoffer på markedet består av forskjellige typer tabletter, samt ulike former for 

langtidsvirkende injeksjoner. 
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• Det har tidligere blitt gjennomført en tilsvarende undersøkelse i Finland med finske schizofreni-
pasienter (N = 60.000) som ble studert i nasjonale databaser i 20 år (1997-2016).  Den finske 
studien viser stort sett de samme resultatene som den svenske studien. 
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