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Regional seksjons psykiatri, 
utviklingshemning/autisme (PUA) 
Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS, 

Nasjonale og regionale funksjoner 

 

To sengeposter: Fem senger på hver post, en av dem er 
en skjermingsenhet 

 

En poliklinikk som driver ambulant virksomhet 

 

En kompetanseenhet som driver fagutvikling og forskning 



Hvem kan henvise til PUA? 

Annen spesialisthelsetjeneste 

 

I praksis vil det si 

-Habiliteringstjenestene 

-Psykiatri (ikke kommunal) 

 

På grunn av kapasitet tar vi kun i mot henvisninger fra 
Helse Sør-Øst 



Litt data… 

Antall pasienter henvist per år: 61 (2016), 19 avvist 

Gjennomsnittlig liggetid 177 døgn (ca. 6 mnd)(2016) 

Unge fra 16-30 prioriteres, økende del av pasientene 

Menn 50,9 %, kvinner 49,1 % 

 

Problemstillinger:  

Schizofreni ca. 32 %, bipolar 7,5 %, depresjon ca. 18 %, 
angst ca. 16 %, OCD 9,5 %, PTSD 12 %, PF 15 %, ADHD 14 
% 

 



Samarbeid 

Vi er helt avhengig av godt samarbeid med alle rundt: 
henviser, bolig, dagtilbud, kommune 

 

Forbedringspotensiale – vi jobber med saken… 
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Medikamentell behandling av psykiske 
lidelser 
Kort om generelle forhold rundt medisinering 

Psykoselidelser 

Bipolar lidelse 

 

Litt om angstlidelser, traume og 
personlighetsforstyrrelser 



PSYKISKE LIDELSER 

Forekomst:  

Vanskelig å trekke konklusjoner pga metodiske svakheter 
ved studiene, for eksempel skjeve eller små utvalg, ulike 
lidelser er undersøkt, bruker forskjellige 
kartleggingsmetoder, ulik kompetanse hos de som gjør 
undersøkelsene 

MEN 

Økt forekomst i forhold til gruppen uten UH/autisme, og 
høyere for både UH/autisme enn kun autisme 

 



Spesielle forhold rundt medikasjon 

Velge preparater  
– med mindre bivirkninger 

– Som svekker kognitiv fungering minst mulig 

Begynne med lavere dose  

Langsom dosetitrering opp og ned 

Stoppe på laveste dose som gir effekt 

Serumkonsentrasjonsmålinger viktigere 

Husk farmakogenetisk undersøkelse 

Ikke gjøre medikamentelle endringer samtidig med at 
andre endringer skjer 

Oppfølging! 

 



Psykoselidelser – medikamentell 
behandling 
Finnes retningslinjer og guidelines 

 

Ved spesifikke genetiske syndromer kan det være 
spesielle forhold 



Guidelines 



Hvorfor behandle med antipsykotika? 

Mer enn 100 kontrollerte studier viser at antipsykotiske 
legemidler har en klart bedre  

effekt enn placebo når det gjelder å redusere akutte  

psykose symptomer, som hallusinasjoner, 
vrangforestillinger og desorganisering  



Hvorfor behandle, forts. 

50–80 % av pasientene som får virksomt legemiddel vil 
bli betydelig bedre,  

sammenlignet med 5–40 % av dem som ikke får virksomt 
legemiddel .  

Forebyggende langtidsbehandling: På dette området 
finnes det mer enn 60 kontrollerte studier som viser at 
legemiddelbehandling reduserer risikoen for tilbakefall 
de første årene etter en gjennomgått psykoseepisode.  

 



Hvilken type AP skal vi velge? 

Forskjellene i reseptorprofilene forklarer forskjellene i 
legemidlets totale virknings- og  bivirkningsprofil, slik 
som f.eks. grad av sederende effekt og risiko for 
vektøkning.  



Hvilken type AP skal vi velge, forts. 

Det foreligger ingen anbefalinger i forhold til hvilken type 
antipsykotika man skal bruke, nettopp for at vi skal 
kunne velge ut i fra hvilken bivirkningsprofil de enkelte 
antipsykotika har 



Atypiske antipsykotika 

Klinisk perspektiv: atypiske antipsykotika gir mindre EPS 
og er bedre for negative symptom.  



Behandlingsresistens 

Vanligere hos personer med UH (tror man) 

 

Personer med UH og schizofreni har i utgangspunktet 
mer psykopatologi, mer negative symptomer og mer 
funksjonstap 

 

Hva er realistisk mål for behandlingen? 



Hva med annen medikamentell 
behandling? 
Angst  

Uro 

Søvnvansker 



Affektive lidelser – medikamentell 
behandling 



Retningslinje 



Andre funn ved bipolar lidelse 

Ved bipolare lidelser er det påvist endringer i biologiske 
rytmer, hormonregulering,  

og i autonome og immunologiske system 

 

Bipolar lidelse er forbundet med hyppigere  

forekomst av migrene, diabetes mellitus type II, 
metabolsk syndrom og hjarte-karsykdommer 

 

 



Type 1 vs type 2 

Man skiller mellom bipolare lidelser type I og II både når 
det gjelder symptom og nevrobiologi  

 

Medikamentforskingen har i hovedsak dreid seg om 
bipolar lidelse type I  

 

Den forskingsbaserte kunnskapen om medikamentell 
behandling av bipolar lidelse type II er mangelfull 



Polyfarmasi 

Polyfarmasi er vanlig ved bipolar lidelse. 

  

Det finnes ingen randomiserte og kontrollerte studier 
som kan si noe sikkert om verdien av å bruke mer enn to 
medikament for å forebygge nye episoder, men: 

Godt dokumentert at mange pasienter ikke har 
tilstrekkelig forebyggende effekt av å bruke to 
legemiddel.  



Akutt og forebyggende behandling 

Ved medikamentell behandling må vi tenke både på 
behandling ved faser, og vedlikeholdsbehandling for å 
forebygge faser. 



Depresjon 

Kliniske erfaringer tilsier at et legemiddel gir en viss 
effekt på bipolar depresjon etter to til tre uker. Dersom 
man ikke ser noen endring i løpet av denne tiden, bør 
man revurdere behandlingen. 



Depresjon – anbefalinger for voksne 

Mot akutte depressive episoder ved bipolar lidelse type I 
og ll er følgende legemiddel førstevalget: 

- Quetiapin  

 

Virker ikke dette? 

Type 1: -Lamotrigin, -kombinasjon antimanisk 
medikament og antidepressiva, -litium eller -litium 
sammen med quetiapin er andrevalg 

Type 2: -Olanzapin og fluoxetin i kombinasjon, -
lamotrigin eller -litium er andrevalg 



Mani 

Alle antipsykotiske middel som er undersøkt ved akutt 
mani og blandet episode, har vist bedre effekt enn 
placebo.  

 

Den antimaniske effekten ser slik sett ut til å være en 
gruppeeffekt. Ingen studier har til nå vist at noe enkelt 
preparat er bedre enn andre.  



Mani - anbefalinger for voksne 

Ved mani eller blandet episode bør man straks avslutte 
behandlinga med antidepressive  

middel. 



Mani - anbefalinger for voksne forts. 

Mot mild og moderat mani eller blandet episode uten 
psykotiske symptom er følgende legemiddel  
førstevalget: 

- litium 

- valproat 

- et antipsykotisk middel 

 



Mani - anbefalinger for voksne forts. 

Mot mild og moderat mani eller blandet episode uten 
psykotiske symptom er følgende  

legemiddel  andrevalget: 

- kombinasjon av litium eller valproat og et antipsykotisk 
middel 

- karbamazepin 



Mani- anbefalinger for voksne forts. 

Mot alvorlig mani eller blandet episode, eller ved 
psykotiske symptom ved slike episoder,  

er følgende middel førstevalget: 

- antipsykotiske middel 



Mani anbefalinger for voksne, forts. 

Mot alvorlig mani eller blandet episode, eller ved 
psykotiske symptom ved slike episoder,  

er følgende middel andrevalget: 

- kombinasjon av litium eller valproat og et antipsykotisk 
middel 

- litium  

- valproat 

- karbamazepin   



Mani anbefalinger for voksne, forts. 

Ved mani eller blandet episode der pasienten ikke har 
respondert på et førstevalgsmiddel: 

- Ingen effekt: Bytt til et annet førstevalgsmiddel. 

- Delvis effekt: Kombiner litium eller valproat med et 
antipsykotisk middel, eller kombiner  

    litium og valproat og et antipsykotisk middel. 



Vedlikeholdsbehandling 

Målet for vedlikeholdsbehandlingen er å forebygge nye 
episoder, lindre symptom som opptrer mellom 
episodene, normalisere funksjonsnivået og hindre 
komplikasjoner som rusmiddelproblem og selvmord. 
Vedlikeholdsbehandling er særlig aktuelt ved bipolar 
lidelse type I.  



Anbefalinger for 
vedlikeholdsbehandling 
Litium er førstevalget i den medikamentelle 
vedlikeholdsbehandlingen ved bipolar lidelse  

type I. 

I vedlikeholdsbehandling av voksne med bipolar lidelse 
type I er disse midlene andrevalget: 

- quetiapin 

- olanzapin 

- valproat 

Dersom man ikke ser noen effekt, bør man kombinere to 
av midlene ovenfor. 



Anbefalinger for 
vedlikeholdsbehandling 
Lamotrigin er førstevalget i vedlikeholdsbehandling av 
voksne med bipolar lidelse type II. 

I vedlikeholdsbehandling av voksne med bipolar lidelse 
type II er disse midlene andrevalget: 

- litium 

- quetiapin 

- valproat 

- antidepressiva  

Ved manglende effekt bør man kombinere to av midlene 
ovenfor. 



Angstlidelser 

10 til 30 % av alle med utviklingshemming fyller 
kriteriene for en eller flere angstlidelser 

Noen diagnoser ser ut til å medføre en hyppigere 
forekomst av angstlidelser. For eksempel er det funnet at 
i et utvalg av personer med Fragilt X fyller over 70 % av 
personene kriterier for en angstdiagnose  



NICE guidelines GAD  og panikklidelse 

SSRI evt. SNRI er førstevalg. 

Hvis SSRI og SNRI ikke tolereres, kan man forsøke 
pregabalin (Lyrica) 

Benzodiacepiner skal ikke brukes, unntatt ved kortere 
kriser 

Hva med antipsykotika? 



Traume 

Personer med utviklingshemning er mer utsatt for 
invaderende atferd enn personer i den generelle 
befolkningen.  

 

Økt sårbarhet for å utvikle PTDS etter særlig truende 
hendelser. 

  

Mer sårbare enn personer i den generelle befolkningen 
ved overgangsfaser som pubertet og særlig ved tap av 
foreldre. 



SSRI er førstevalg, sertralin (Zoloft) og paroxetin 
(Seroxat) har PTSD som indikasjon i Norge. 

 

Da et flertall av PTSD-rammede har både kroniske 
smerter og kroniske søvnvansker, brukes også tricycliske 
antidepressiva i behandlingen av PTSD. 



Dersom den PTSD-rammede blir psykotisk, bør de få 
antipsykotisk medikasjon på samme indikasjon og i 
samme dosering som andre.  

 

Dissosiative symptomer med traumerelaterte 
hallusinasjoner svarer som regel dårlig på antipsykotisk 
medikasjon, men i noen tilfeller kan det være rimelig å 
prøve seg frem med lave doser av nyere antipsykotika.  



Karbamazepin kan ha god effekt på aggressivitet og 
irritabilitet. Det er meget sannsynlig at andre 
stabiliserende medikamenter, som valproat eller andre, 
kan brukes på samme indikasjon, og i tilfeller av 
bivirkninger eller allergi overfor karbamazepin. 

 

Det har også vært publisert enkelte gode erfaringer ved 
bruk av betablokker i behandling av PTSD. 

  

 

 

 

 



Personlighetsforstyrrelser 

Kan være vanskelige diagnoser å stille – omdiskutert 

 

Vi gir personlighetsforstyrrelsesdiagnoser til personer 
med mild og moderat UH 

 

 



NICE-guidelines borderline PF 

Hvilken rolle har medikamentell behandling? 

• “Drug treatment should not be used specifically for 
borderline personality disorder or for the individual 
symptoms or behaviour associated with the disorder 
(for example, repeated self-harm, marked emotional 
instability, risk-taking behaviour and transient 
psychotic symptoms).” 

 



NICE-guidelines borderline PF, forts. 

Komorbide tilstander skal behandles på vanlig måte 

Ved kriser, forsøk å unngå medikamentell behandling 

Hvis man gir medikamenter ved kriser (antihistamin, 
benzodiacepin), bør behandlingen være kortere enn 1 
uke. 



PF, forts. 

Husk at symptomene hos personer med PF fluktuerer, 
bruk tid på å vurdere om medikamentell behandling er 
nødvendig 



Viktige elementer 

Før man starter bør man ha en formening om hva man 
ønsker å se effekt på, og hvordan dette kan måles. 

 

Oppfølging er viktig, både for å vurdere effekt og for å 
vurdere bivirkninger 

 

Ha en formening om hvor lenge medikamentet skal 
testes ut, og seponer hvis det ikke har ønsket effekt 



Referanser 

Identifisering av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og 
utviklingshemning, Sissel Berge Helverschou 

Utredning, behandling og oppfølging  

av personer med psykoselidelser, Helsedirektoratet 

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing  

og behandling av bipolare lidingar, Helsedirektorate 

NICE Guidelines 

Naku.no 

Stahl`s Essential Psychpharmacology – Neuroscientific Basis and Practical 
Applications 

 



«SYMPTOMBEHANDLING» 



Symptomer 
Lidelse 
Endring 
«Autismerelaterte 
psykiske vansker» 
 

Psykisk 
lidelse 

Psykiatrisk  
utredning 

Medikamentell 
behandling 
ihht retningslinjer 

Medikamentell 
behandling ?? 

Personlighetsforst 

Angst 
Traume 

Depresjon 

Bipolar 

Psykose 

Klinisk erfaring 

Evidens / Retningslinjer 

Status per idag 

Tilpasninger  
og utfordringer 





Så… 

• Hva gjør vi når pasientens vansker og symptomer gir et 
lidelsestrykk og hemning utover det som er ventede 
kjernesymptomer ved UH / ASD? 

 

 



• Hvilke hjelpemidler finnes i beslutnings-prosessen ? 

 

• Hvordan kan vi begrunne valget om å sette pasienten 
på et psykofarmaka ? 

 

• Hvordan kan vi begrunne vurderingen å ta bort 
psykofarmaka fra medisinlisten? 

 

 



Disposisjon videre 

• Status / Utfordringer  

 

• Evidens og retningslinjer 

 

• Vurderingsprosessen 

 

• Klinisk erfaring 



Status / problemområder 

• 40-60% av personer med UH/ASD som bor i bolig bruker 
psykofarmaka.  

 

• Polyfarmasi er en utfordring 
– Legemiddelgjennomgang? 

– link 

 

• Manglende registrering av bivirkninger 

 

• Samtykke 

http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sjekkliste-for-legemiddelgjennomgang;jsessionid=9FC8B384D19E147C9EA7CDC845B274A1


Hvilken støtte finnes? 

• Det er noe evidens for virkningen av enkelte 
psykofarmaka 

 

• Det finnes retningslinjer  

 

• Retningslinjene er basert på forskning og konsensus fra 
fagmiljøer  

 

 



Evidens 

• Hva finnes av evidens og hva er anbefalingene? 

 

• Autisme: «Psycofarmacological interventions in 
autism spectrum disorder. Review.» R.E.Acoordino et 
al, Expert opinion on pharmacology, 2016 

 

• Utviklingshemning: «Pharmacotherapy for mental 
health problems in people with intellectual disability. 
Review» Young and Findling, Current Opinion 
Psychiatry 2016 







Irritabilitet/Alvorlig destruktiv adferd   

• Risperdion og aripripazol er førstevalg.  

 

• ASD: Reduserer symptomene signifikant ifht placebo. 
Responsrate 55-70% 

 

• UH: Risperidon; vist effekt hos barn, noe mer 
sprikende funn hos voksne, men RCT-studier vist 
effekt. Aripripazol dokumentert effekt hos barn, ingen 
RCT hos voksne.  



Forts. irritabilitet/destr.adferd 

• Stemningsstabilisator: Responsrate lavere enn for 
antipsykotika (AP). Bør vurderes hos enkelte pasienter, 
de uten effekt av AP og de med epilepsi.  

 

• Litium: UH: Flere RCT (kvalitet…) viser at litium har 
effekt på problemadferd, særlig aggresjon. Begrenset 
med studier ved ASD. SHANK3-mutasjoner; 2 casestudier med 

effekt av Litium der andre psykofarmaka ikke ga effekt. Vurderes når det er 
svingninger hos de med shank-mutasjon 



Andre muligheter 

• Memantin: Prøvd ut sammen med Risperidon, 
signifikant bedre effekt enn risperdal alene på adferds-
items i ABC  

 

• R-baklofen: en åpen studie, vist effekt 

 

• NAC (N-acetylcystein): Effekt i en RCT.  

 

 

 

 



Stereotypier og tvang 

• SSRI: Barn; sprikende funn, oftest dårlig effekt og mer 
bivirkninger. Voksne; to placebokotrollerte studier vist 
effekt (fluoxetin og fluvoxamin). Sprikende resultat og 
få studier hos pasienter som ikke har ASD. 

• Mirtrazapin: Lovende resultat for å behandle 
problematisk seksuell adferd v ASD 

• Risperidon og Aripripazol også effekt på dette 
domenet, men ikke så god respons, andre 
medikamenter bør prøves først. 

 



• Buspiron et alternativ ved ASD-betinget irritabilitet og 
angst, tåles oftest godt.  



Hyperaktivitet  

• Metylfenidat og atomoksetin har effekt, men lavere 
resp.rate enn hos neurotype (40-60%).  

 

• Mer bivirkninger enn hos neurotype 

 

• Også enkelte små studier på konkrete tilstander 
(22q11, fragilt X og FASD) 

 



Sosial tilbaketrekning og vansker 

• Oxytocin. Lite studert hos andre enn de med ASD uten 
særlig komorbiditet.  

 

 



Variasjon i effekt kan også forklares av 
farmako-genetikken: HUSK TESTING 

 
• Pharmacogenomics, Vol. 18, No. 4 |  Review «Pharmacogenomics of autism spectrum disorder» Jacob T 

Brown Seenae Eum, H Cook, Jeffrey R Bishop, Published Online:22 Feb 2017 chttps://doi.org/10.2217/pgs-
2016-0167 



 



Retningslinjer 

• Støtte i vurderingsprosessen 

 

• Finnes 

 

• Ha noe å vise til  



«Disse foreskrivningsrådene, ment 
for primær og spesialist-
helsetjeneste, foreslår standarder for 
å bedre klinisk praksis. (…) Den lager 
et rammeverk for hvordan klinikeren 
kan rasjonalisere praksisen, og når 
nødvendig, trappe ned og seponere 
psykotrop medikasjon” 



• En full diagnostisk evaluering ligger til grunn for 
foreskrivningen 

• «I den diagnostiske forståelsen er adferds-
utfordringene ikke en diagnose per se, men et 
symptom som plasseres i en kontekst av flere 
biopsykososiale faktorer» 





Før medikasjon vurderes skal pasienten 
undersøkes ifht:  

• Grad av utviklingshemning 

• Årsaken til utviklingshemningen 

• Andre utviklingsforstyrrelser 

• Psykisk lidelse, ruslidelse 

• Somatisk sykdom 

• Psykososiale stressorer 

• Hvilken type adferd utfordrer 



Standard for psykotrop medisinering 

• Indikasjon og rasjonale for foreskrivning, inkl 
opplysning om det er off-label-foreskrivning, 
polyfarmasi eller høy dose.  

• Samtykke innhentes fra den som kan samtykke 

• Regelmessig oppfølging av effekt og bivirkninger, inkl 
revurdering av om medikasjon skal kontinueres eller 
seponeres (helst hver 3.mnd, min hver 6.mnd) 



Anbefalinger 

• Foreskriver bør ha kompetanse på medisinering av 
personer med UH, bør gjøres av spesialist 

• Medisinering bør alltid være del av en tverrfaglig og 
holistisk behandlingsplan 

• Det bør være nasjonale standarder for slik 
foreskrivning 

• Man bør sjekke foreskrivning opp mot disse 
standarder.  



Journalføring ved off-label-foreskrivning  

• Oppsummering av informasjon som er gitt til pasient 
og nærpersoner, inkl bivirkninger 

• Når behandlingen skal revurderes 

• Plan for varighet og seponering 

• Full oversikt over alle medisiner pasienten bruker, inkl 
doser og indikasjoner.  

 

• Regelmessig journalføre hvorfor medikasjon 
kontinueres og vurdering opp mot negative sider.  

 


