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En av samfunnets vanligste, men mest usynlige
lidelser forårsaker mer langvarig sykefravær enn
tidligere antatt. I sommer starter
Helsedirektoratet tiltak for at det skal bli lettere
for folk med psykiske lidelser å få hjelp.
En ny norsk studie har kartlagt angst og
depresjonsnivået hos mer enn 13.000 personer
over seks år. Det ble påvist flere sammenhenger
som ikke er påvist i lignende studier før.
- - Litt overraskende fant vi at angst alene ser ut
til å være en sterkere risikofaktor for langvarig og
hyppig sykefravær enn depresjon alene, sier
doktorgradsstipendiat Ann Kristin Knudsen ved
Universitetet i Bergen og Divisjon for Psykisk
Helse ved Folkehelseinstituttet til NTB.
Hun er hovedforfatter av studien og håper å få
fortsette arbeidet med å kartlegge hvorfor angst
og depresjon fører til langvarig og hyppig
sykefravær.
OND SIRKEL
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LØRDAG 4. AUGUST 2012

- Angst verre
enn depresjon
«Godt mot» nr. 6-9

En av samfunnets vanligste, men mest
usynlige lidelser forårsaker mer langvarig
sykefravær enn tidligere antatt. I sommer
starter Helsedirektoratet tiltak for at det
skal bli lettere for folk med psykiske
lidelser å få hjelp.
En ny norsk studie har kartlagt angst og
depresjonsnivået hos mer enn 13.000 personer over seks år. Det ble påvist flere
sammenhenger som ikke er påvist i lignende studier før.
- - Litt overraskende fant vi at angst
alene ser ut til å være en sterkere risikofaktor for langvarig og hyppig sykefravær
enn depresjon alene, sier doktorgradsstipendiat Ann Kristin Knudsen ved Universitetet i Bergen og Divisjon for Psykisk
Helse ved Folkehelseinstituttet til NTB.
Hun er hovedforfatter av studien og
håper å få fortsette arbeidet med å kartlegge hvorfor angst og depresjon fører til
langvarig og hyppig sykefravær.

- Det fløt både mygg og frivild oppi øllet, men den gamle hedningen bare
blåste unna det grøvste. - Det gir bare en pikant smak på drinken, flirte han.
- Men er det lovlig detta, da? undres Myrenggubben og tok dyktig til seg
av sakene. - Visst pokker er det lovlig, sa Plassbakk-kallen. - Det er lovlig
å lage både øl og vin.

- Etter to breddfulle øser var både Gelines strenge ansikt og pissavakosten
glemt. - Nå så han blomene på marken og hørte det trivelige sjoet av elva. Skulle vel aldri ha kjent noe så rart. Det var rent blitt vakkert omkring ham.
- Og så godt mot som han hadde fått. - Så grepa friskt mot.

Intet er som gamle venner og sambygdinger, særlig når det finnes
forståelse og vederkvegelser på buteljer og tønner. Og Plassbakk-kallen
hadde aldri vært en mann av de små mål, så borti oreholtet var det velsignelse for både sjel og kropp.

- Da begge to hadde drukket et par breddfulle literøser av brygget i tønna,
hadde Myrenggubben glemt alle sorger og bekymringer. Han skjøv hatten
bak i nakken, røkte på den nye krokpipa og hadde visst aldri i verden hatt
det bedre. - En slik liten feide med kjerringa var ikke noe å bry seg om, når
en riktig tenkte etter, syntes han.

Den lure Plassbakk-kallen, som la merke til det gode humøret hos gubben,
nyttet anledningen til å praie ham etter slakt. - Du som er gildeste bonden i
dalen kan gi en fattig djevel som meg en saueskrott, sa han. - Du og je har
da støtt vært kompiser, og tenk på så mange dagsverk je har vært i møkkkjelleren din og ute på ekrene med ljåen!

- Ja, vil du slakte sjølv, kan du bare gå opp i åsen og ta deg eit lam, sa
Myrenggubben og kjente seg i stundens rus så rik at en skarve saueskrott
bare var en bagatell. - Mangfoldige takk. Det var det je visste at
Myrengkaksen ikke for med noe knussel, smigret den gamle hedningen og
flirte i skjegget.

- Knussel, nei, om bare noen visste så mye godt som det bor i meg, jamret
gubben og krøklet seg opp. Han ble så stor og øm i hjertet at han orket ikke
sitte stille lenger. Han ville ned i bygda og tale med folk. Kanskje traff han
ei jente au, som ville høre på hvor vanskelig han hadde det i ekteskapet
stundom. - Jentene var så rare slik!

- Takk for moroa, brekte han og vinket til Plassbakk-kallen. - Og med hatten på tre hår i nakken og hjulbeint som et gammel skautroll sjanglet han
nedover mot bygdevegen. - I jøskens hellige dager, så full han var. Men
moro var det. - En skulle piskandausen aldri drikke annet øl enn slikt
mygg- og frivild-øl.

OND SIRKEL
De 13 436 deltakerne i studien er hentet
fra helseundersøkelsen i Hordaland
(HUSK). Blant dem uten depresjon eller
angst hadde 43,8 prosent langvarig og
hyppig sykefravær, det vil si minst en episode med sykefravær over 16 dager i løpet
av en seksårsperiode.
- Hos dem som bare led av depresjon
var det 46 prosent som hadde langvarig
sykefravær, mens det var hele 52,3 prosent for dem som led av angst alene, sier
Knudsen.
For dem som har både angst og depresjon hadde hele 58,9 prosent langvarige
sykefravær.
- Disse to lidelsene går hånd i hånd. En
som har hatt angst over lang tid kan utvikle depresjon, mens den som er lenge vekk
fra jobben på grunn av depresjon kan
utvikle angst for å komme tilbake.
Studien viste at mens effekten av depresjon på sykefravær avtar over tid, synes
angst å ha en relativt vedvarende og stabil
effekt.
- Selv om angst og depresjon ofte forekommer samtidig, anses de som to forskjellige tilstander, med to ulike grunnfølelser som basis. Likevel har forskning tradisjonelt vært mer rettet mot depresjon,
sier Knudsen.
Knudsen vil jobbe videre med å undersøke hvorfor psykiske lidelser forårsaker
langvarig sykefravær. Hun vil også se nærmere på den store gruppen som har angst
og depresjon, men som fremdeles arbeider
som normalt:

HJELPEN ER PÅ VEI
I juli lanserte Helsedirektoratet «Rask
Psykisk Helsehjelp» etter modell fra britiske «Improved access to psychological therapies» (IAPT). Kommuner kan søke om
midler fra en pott på 20 millioner kroner
for å etablere et lett tilgjengelig psykisk
helsetilbud. Hensikten er at mennesker
med lettere og moderat angst og depresjon
skal kunne få rask psykisk helsehjelp i
kommunen uten henvisning fra fastlege.
- Slik får de som trenger det raskere
hjelp. Den videre behandlingen og oppfølgingen skal skje i nært s amarbeid
mellom fastlege, spesialisthelsetjeneste og
øvrige kommunale tjenester. For at dette
skal fungere er det viktig at tilbudet gjøres
godt kjent i kommunene, sier avdelingsdirektør Anette Mjelde ved avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.
Hun er svært fornøyd med god respons
og interesse fra kommunene, midt i sommerferien.
■ ■ METTE ESTEP, NTB

De 13 436 deltakerne i studien er hentet fra
helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK). Blant
dem uten depresjon eller angst hadde 43,8
prosent langvarig og hyppig sykefravær, det vil si
minst en episode med sykefravær over 16 dager
i løpet av en seksårsperiode.
- Hos dem som bare led av depresjon var det 46
prosent som hadde langvarig sykefravær, mens
det var hele 52,3 prosent for dem som led av
angst alene, sier Knudsen.
For dem som har både angst og depresjon hadde
hele 58,9 prosent langvarige sykefravær.
- Disse to lidelsene går hånd i hånd. En som har
hatt angst over lang tid kan utvikle depresjon,
mens den som er lenge vekk fra jobben på grunn
av depresjon kan utvikle angst for å komme
tilbake.
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Studien viste at mens effekten av depresjon på
sykefravær avtar over tid, synes angst å ha en
relativt vedvarende og stabil effekt.
- Selv om angst og depresjon ofte forekommer
samtidig, anses de som to forskjellige tilstander,
med to ulike grunnfølelser som basis. Likevel har
forskning tradisjonelt vært mer rettet mot
depresjon, sier Knudsen.
Knudsen vil jobbe videre med å undersøke
hvorfor psykiske lidelser forårsaker langvarig
sykefravær. Hun vil også se nærmere på den
store gruppen som har angst og depresjon, men
som fremdeles arbeider som normalt:
HJELPEN ER PÅ VEI
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psykisk helsetilbud. Hensikten er at mennesker med
lettere og moderat angst og depresjon skal kunne få
rask psykisk helsehjelp i kommunen uten henvisning fra
fastlege.
- Slik får de som trenger det raskere hjelp. Den videre
behandlingen og oppfølgingen skal skje i nært
samarbeid mellom fastlege, spesialisthelsetjeneste og
øvrige kommunale tjenester. For at dette skal fungere er
det viktig at tilbudet gjøres godt kjent i kommunene, sier
avdelingsdirektør Anette Mjelde ved avdeling psykisk
helse og rus i Helsedirektoratet.
Hun er svært fornøyd med god respons og interesse fra
kommunene, midt i sommerferien.
© Telemarksavisa

I juli lanserte Helsedirektoratet «Rask Psykisk
Helsehjelp» etter modell fra britiske «Improved
access to psychological therapies» (IAPT).
Kommuner kan søke om midler fra en pott på 20
millioner kroner for å etablere et lett tilgjengelig
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