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FAG – fagartikkel

Innledning
For mange av oss er hallusinasjoner noe ufor
ståelig og rart, noe vi kanskje ikke vet helt hvor
dan vi skal forholde oss til. Å være hallusinert 
kan være en skremmende opplevelse. Personen 
ser, hører eller lukter ting som ikke andre opp
lever. Noen kan også ha taktile hallusinasjoner, 
det vil si at de opplever at noen tar på dem, 
 dytter dem eller lignende. Hørselshallusina
sjoner kan være i form av lyder som banking 
eller enkelte ord, eller det kan være mer kom
plekse hørselshallusinasjoner i form av «stem
mer». 

Trude er plaget med hørselshallusinasjoner i 
form av negative stemmer. Ofte når hun er på 
badet og skal stelle seg kommer stemmene. 
Stemmene sier: «Du er stygg!» og «Uansett 
hvor mye du pynter deg, blir du aldri pen!» 
Trude vet at det er «stemmer», at det ikke er 
noen andre på badet, men hun blir likevel lei 
seg og roper at de skal slutte. 

Et systematisk litteratursøk viste at det er lite 
forskningsbasert kunnskap om hvordan en 
person med psykose opplever sine symptomer. 
Det lille som finnes er hovedsakelig knyttet til 
opplevelsen av hørselshallusinasjoner hos per
soner med alvorlige psykoser som schizofreni, 
og mestringsstrategier hos denne gruppen. Vi 
vil derfor begrense artikkelen til å presentere 
forskning om hvordan denne gruppen opplever 
hørselshallusinasjoner, beskrevet som «å høre 
stemmer», og ulike mestringsstrategier knyttet 
til håndteringen av disse hallusinasjonene. Det 
er lite forskning spesielt på eldres opplevelse 
av dette, så artikkelen vil derfor i hovedsak 
handle om voksne generelt. I mangel på studier 
av eldre, mener vi denne kunnskapen med for
siktighet kan anvendes også i forhold til eldre. 

Hvordan oppleves det å høre 
 stemmer og hva betyr de?
Forskning viser at personer som hører stem
mer kan ha problemer med å vite om disse 
stemmene tilhører dem selv, det vil si om de er 

Opplevelse og mestring  
av hørselshallusinasjoner 
Hallusinasjoner er et psykotisk symptom som kan oppstå ved ulike sykdommer eller 

tilstander. Den vanligste formen for hallusinasjoner er hørselshallusinasjoner, som ofte 
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egen fri vilje. Stemmene var krevende å forholde 
seg til fordi innholdet ofte var motsigende, noe 
som opplevdes forvirrende. Personen fortalte 
at de brukte mye energi på å leve et normalt liv 
til tross for stemmene og at hallusinasjonene 
hadde ført til slitte relasjoner og familie
problemer (5).

Hvordan mestre psykotiske  
symptomer generelt, og stemmer 
spesielt?
Ifølge sårbarhetsstressmodeller relatert til 
psykose kan kognitive og atferdsstrategiske 
strategier hjelpe personer til å mestre stress i 
dagliglivet (6). Fordi stressmestringsstrategier 
kan endres med økende alder, kan ikke resultater 
fra studier av mestring hos yngre personer med 
psykose (under 65 år) nødvendigvis overføres til 
eldre. Det er derfor viktig med studier som 
undersøker hvordan eldre pasienter med psykose 
opplever, kontrollerer og mestrer stress. En slik 
studie viste at eldre med psykoser brukte 
 betydelig flere problemfokuserte mestrings

hallusinasjoner, eller om de er virkelige stemmer fra andre. Dagliglivet er 
ofte dominert av motstridende eller diskuterende stemmer som kan føre til 
en opplevelse av «å ha mistet forstanden». Lyden av, og innholdet i disse 
forvirrende hallusinasjonene kan oppfattes som et «ekko fra fortiden» og 
forsterke bekymringer for nåtid og framtid (3).

For å forstå hvordan det oppleves å ha stemmer, kan det være nyttig å 
prøve å forstå stemmenes innehold, det vil si hva som blir sagt, hvorfor de 
sier det de sier, og hva innholdet betyr for dem som opplever stemmene. I 
en studie beskrev personer med psykose hvordan de forstod sine stemmer. 
De beskrev at stemmer med et grandiost innhold, det vil si stemmer som ga 
dem en opplevelse av å være utvalgt eller spesielt betydningsfull, ble relatert 
til mangel på relasjoner og en opplevelse av hjelpeløshet. Stemmer som 
 trakasserte, for eksempel som sa at de var udugelige eller stygge, ble  re latert 
til erfaringer med å bli misbrukt. Beordrende stemmer, for eksempel at de 
fikk beskjed om å gjøre spesielle ting, ble knyttet til følelsesmessige konse
kvenser av at de hadde opplevd invaderende relasjoner og vanskelige livs
hendelser. Støttende stemmer, som for eksempel stemmer som sa at de var 
pene eller flinke, ble forstått som en erstatning for virkelige personer. Slik 
personer med psykose forstår det, kan funnene i studien tyder på at inn
holdet i hørselshallusinasjoner kan forklares og relateres til mellom
menneskelige erfaringer (4).

Hallusinasjoner kan oppleves som styrende og ødeleggende i livet. I en 
studie beskriver personer med schizofreni at stemmene ga dem en opp
levelse av å være mer en robot styrt av stemmene enn et menneske med 

FAKTA 1

FAKTA 2

Hva er psykose?
En psykose innebærer at en person har en forvridd virkelighetsoppfatning eller en realitetsbrist. I en psykose blir 
grensene mellom fantasi og virkelighet uklare. En psykose kan utvikle seg på kort tid (timer), eller over flere uker og 
måneder. Under stort press eller stress kan alle mennesker utvikle en psykose, men vi har ulik terskel eller sårbarhet 
for at dette kan skje. 

Psykosetilstander kan deles inn i:

 •  Ikke-affektive psykoser: schizofreniformede psykoser (tidlig, sen eller meget sen debut),  
paranoid psykose (vrangforestillingslidelse) og akutt og forbigående psykose

 • Affektive psykoser: bipolar lidelse og depresjoner med psykose

 • Schizoaffektive psykoser 

 • Psykoser ved demens, delirium og andre organiske sykdommer

 • Rusutløste psykoser forårsaket av alkohol eller andre rusmidler. 

Vil du lese mer om ulike former for psykoser, kan du gå inn på: http://kurs.helsekompetanse.no/psykiske-lidelser/18025

Mer om forskjeller på schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser, kan du lese i ICD-10-kodeverket: 
http://www.kith.no/sokeverktoy/icd10/html/KV_3.htm (2)

De vanligste psykose-symptomene:
 •  Hallusinasjoner (syn, hørsel, lukt og taktilt)

 •  Vrangforestillinger

 •  Tankeforstyrrelser og tankekaos

 •  Apati, tilbaketrekning og tiltaksløshet

 •  Hukommelses- og konsentrasjonsproblemer

I tillegg kan personen få kognitiv svikt og funksjonssvikt. 
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Å forsøke å blokkere eller stenge ute lyder, be
skrives som en annen stemmemestringsstrategi 
i kampen for å leve et normalt liv til tross for de 
begrensningene hallusinasjonene gir. En studie 
viste at ved å forsøke å ikke la seg styre av 
 hørselshallusinasjoner, kunne personer med 
psykose leve et vanlig liv selv om de hadde 
plagsomme stemmer. Men i intense stemme
faser var dette vanskelig, da kjempet personene 
desperat for å finne pusterom og unngå å bli 
overvunnet av stemmer og lyder. I mindre 
 intense faser utviklet de måter å mestre daglig
livet på til tross for stemmene (11).

Ikke alle mestringsstrategier for å takle eller 
unngå hørselshallusinasjoner er nødvendigvis 
hensiktsmessige. En slik mestringsstrategi er 
det som kalles trygghetssøkende atferd. Denne 
atferden går ut på å unngå ubehagelige eller 
truende situasjoner der stemmene blir spesielt 
plagsomme. Mestringsstrategien kan fungere 
godt på kort sikt, men kan være svært begrens
ende og uhensiktsmessig i lengden. Personer 
med hørselshallusinasjoner opplever at stem
mene er troverdige og at innholdet har makt 
over dem både atferdsmessig og følelsesmes
sig. En studie viste at de fleste personer med 
hørselshallusinasjoner er avhengige av trygg
hetsatferd for å prøve å unngå eller redusere 
trusselen forbundet med stemmer. Men som en 
langsiktig konsekvens bidrar denne atferden til 
at personen opprettholder frykten for og troen 
på innholdet i stemmene (12). 

Hvordan kan vi forstå denne 
 kunnskapen? 
Studiene understreker betydningen av at helse
personell setter seg inn i og prøver å forstå 
hvordan det oppleves å «høre stemmer». At 
 familie og helsepersonell har en utforskende og 
åpen holdning til hva stemmene betyr, er viktig 
i samhandlingen og behandlingen av personer 
med hørselshallusinasjoner. 

Hvis stemmenes mening og innhold knyttes 
til relasjonelle erfaringer, fordrer det en varhet 
og forsiktighet hos helsepersonell i møte med 
personen som har hallusinasjonene og i møte 
med pårørende. En slik forståelse kan bety at 
det her ligger en dobbel utfordring i situa
sjonen; både i å takle hallusinasjonene i hver
dagen og å hjelpe personen (og pårørende) til å 
håndtere mulige utfordrende relasjoner. Men 
det er ikke nødvendigvis slik. Om personer med 
stemmer har en relasjonell forståelse av inn
holdet i stemmene, og dette oppleves vanskelig, 
kan det være hensiktsmessig å peke på andre 
mulige måter å forstå stemmene på. For eksem
pel at stemmene er personens egne tanker eller 
at innholdet kan forstås slik en forstår sine 
drømmer. 

strategier enn friske eldre, men at disse strate
giene ikke fungerte så godt. De vurderte derfor 
egen stresshåndtering som mindre effektiv 
sammenliknet med eldre uten psykose. De hadde 
også færre venner og opplevde mindre følelses
messig støtte. Ut fra dette kan vi si at eldre 
 personer med psykose taklet stress og ut
fordringer dårligere sammenliknet med eldre 
uten psykoser. Alvorlig grad av psykosesympto
mer var den enkeltfaktoren som hadde størst 
negativ innvirkning på mestringsopplevelsen. 
Det betyr at mestringsstrategiene hos eldre 
med alvorlige psykosesymptomer kan fungere 
dårligere enn hos de med lettere psykosesymp
tomer (7).

Stemmemestring og  
trygghetssøkende atferd
En studie av personer over 55 år med schizo
freni viste at 32 prosent av disse opplevde 
 hørselshallusinasjoner. Gruppen 55+ hadde 
mindre hørselshallusinasjoner sammenliknet 
med yngre, men hallusinasjonenes karakter var 
for det meste lik de yngres opplevelse. Mer enn 
halvparten av de eldre som hadde hørselshallu
sinasjoner hørte daglig gode og hyggelige stem
mer, eller negative kommanderende stemmer. 
Tjuefem prosent adlød de dårlige stemmene, 
mens 87 prosenter adlød de gode stemmene. 
Dette kan tyde på at de eldre var flinkere til å 
vurdere stemmenes karakter og adlyde de gode 
stemmene mer enn de dårlige, noe som kan 
være en nyttig stemmemestringsstrategi. Til
stedeværelsen av stemmer var forbundet med 
flere depressive symptomer, men stemme
mestringsstrategiene påvirket ikke humør eller 
funksjonsnivå hos personen. Det var ingen for
skjeller i depresjon og sosial funksjon mellom 
personer som opplever gode versus dårlige 
stemmer. Depressive symptomer, Positive and 
Negative Syndrome Scale skåre på > 2 (se fakta
boks), samt det å være mann, øker faren for 
hørselshallusinasjoner (8).

FAKTA 3

Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (9) er en skala som 
brukes i utredning av personer med schizofreni. PANSS deler inn 
symptomene i positive, negative og allmenne symptomer. Med 
positive symptomer menes noe som kommer i tillegg til eller går ut 
over vanlige opplevelser. Eksempler på slike symptomer er hallusina-
sjoner og vrangforestillinger. De negative symptomene er relatert til 
bortfall av psykisk fungering og redusert funksjonsnivå. Eksempler på 
slike symptomer er sosial tilbaketrekning og manglende engasje-
ment. I tillegg utredes personer for mer allmenne symptomer på 
psykisk sykdom som angst, depresjon, desorientering og dårlig 
impulskontroll (10).

PANSS-intervjuet er kopibeskyttet og lisensiert, det vil si at en må 
kjøpe tillatelse til å bruke det. Oppdatert informasjon om testene og 
undersøkelsene finnes på:  
http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/schizofreni-og-psykose
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dagliglivet. God kontroll av symptomer er derfor 
en sentral del av helsepersonells støtte og hjelp 
til å mestre et liv med stemmer. Det samme er 
forståelsen av hvordan det er å oppleve stemmer 
og støtten til å utvikle hensiktsmessige mest
ringsstrategier, slik at trygghetssøkende atferd 
ikke får dominere personens hverdag og føre til 
isolasjon og ensomhet. 

 signe.tretteteig@aldringoghelse.no
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I møte med pårørende er det viktig å understreke at en relasjonell forståelse 
ikke nødvendigvis er en «sann» forståelse, da dette handler om hallusina
sjoner og ikke virkelighet. Familiesamarbeid kan være en god ressurs for en 
person med psykose (13). Å snakke med pårørende om ulike måter å forstå 
stemmer på kan åpne for refleksjon knyttet til stemmeopplevelser og hvor
dan stemmene påvirker dem og personen selv i det daglige. Det er viktig å 
understreke at hallusinasjonene er en del av psykosen slik at pårørende 
ikke skal oppleve seg ansvarlige for innholdet i stemmene, eller på annen 
måte oppleve at har direkte skyld i hallusinasjonene. 

Å hjelpe en person til å utvikle hensikts messige mestringsstrategier for 
å håndtere sykdom er en sentral del av helsepersonellets oppgave. Ut fra 
kunnskap om at eldre personer med psykoser opplever å ha mindre effektive 
mestringsstrategier enn de uten psykose, bør helsetjenester satse på opp
læring og mestringstrening for denne gruppen. Fordi studier viser at alvor
lighetsgrad av psykosesymptomer er den enkeltfaktoren som har størst 
innvirkning på mestring, kan derfor god symptomlindring ha stor betyd
ning for personens mestringsmuligheter. Hos personer som opplever gode 
sykdomsperioder med mindre intense hallusinasjoner, kan stemme
mestringsstrategier anvendt i disse fasene muligens overføres til mer 
stemme intense faser. Helsepersonell kan da hjelpe personen til å bli bevisst 
sine mestringsstrategier i gode faser for å muligens kunne ha nytte av disse 
også i dårlige faser. 

Trygghetssøkende atferd kan fungere som lindring i situasjonen, men 
kan medføre negative konsekvenser som for eksempel at personen isolerer 
seg og trekker seg unna sosiale felleskap og blir ensom. Det å føle seg ensom 
kan være direkte relatert til det å ha en alvorlig psykisk sykdom (14). 
 Ensomhet hos personer med psykose handler om opplevelsen av «å være 
alene», som kan relateres til at psykosesykdom fører til at personen i stor 
grad, eller i perioder, er fysisk og følelsesmessig isolert fra sosiale felles
skap. Ensomhet kan også handle om «å føle seg ensom», der for eksempel 
samspillet med andre kan oppleves utfordrende. I tillegg kan konsekvensene 
av sykdommen, som arbeidsuførhet og dårlig råd, gi redusert mulighet til et 
aktivt sosialt liv (15). 

Oppsummering
Det finnes i dag lite forskning på hvordan det oppleves å ha en psykose. Den 
forskningen som finnes viser at det oppleves krevende å leve med hørsels
hallusinasjoner og at det kan føre til store utfordringer i dagliglivet. Hørsels
hallusinasjoner i form av stemmer kan forståes i et relasjonelt aspekt, det vil 
si at den hallusinerte knytter stemmene til relasjonelle erfaringer. Stemmer 
kan være positive eller negative og ha ulik form og innhold. Hallusinasjonenes 
karakter ser ut til å være uavhengig av alder, men eldre kan ha en tendens til 
å la seg styre mer av positive stemmer sammenliknet med yngre. Alvorlig 
grad av psykose kan ha negativ innvirkning på personens stemmemestring i 

FAKTA 4

Samarbeid med pårørende
 •  Behandlingsforskning på familieinklusjon ved  psykoselidelser 

har vist gode resultater.

 •  Pårørende må involveres i overensstemmelse med regler om 
taushetsplikt og pasient- og brukerrettighetslovens regler om 
pårørendes rettighet.

 •  Samarbeid med familien må tilpasses pasientens alder, 
situasjon, problematikkens varighet og sykdomsbelastning. 

 •  Det må utøves klinisk skjønn når det gjelder hvordan tilbudet 
kan tilpasses familiens opplevelse av sin egen situasjon og 
motivasjon for å bli involvert i behandlingen (13). 


