
MEDISINERING VED PSYKISK LIDELSE OG 
SAMTIDIG PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

/UTVIKLINGSFORSTYRRELSE

Tromsø 07.03.2022
TORHILD SMITH WIKER

OVERLEGE
Team for personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse

Avdeling spesialisert psykosebehandling
Haukeland  Universitetssjukehus



Overforbruk av medisin
Spesielt medisin som virker på nervesystemet
Manglende diagnose
«Fortvilelsens Farmakologi»

Hove et al. 2019



Oversikt

• Kort om Utviklingshemming og psykisk lidelse

• Kort om utredning

• Prinsipper for medikamentell behandling

• Diagnoser

• Medikamenter

• Kasuistikker



Utviklingshemming og psykisk lidelse

• Høyere forekomst enn hos befolkningen for øvrig (30-40%)

• Flere disponerende faktorer
• Lav kognitiv reserve,
• Fare for overbelastning
• Økt sårbarhet (også biologisk eks. syndrom)

• Samtidig utviklingshemming og autisme: enda høyere forekomst

• Cooper et al. 2007

• Nettelbladt et al. 2009. «Lundby kohorten»



Stress-Sårbarhet 
Utvikling av 
sykdom I



Stress-Sårbarhet 
Utvikling av sykdom II



Utredning psykisk lidelse 

• Funksjonsfall

• Årsaker?
• Somatiske

• Andre

• Debut symptomer

• Forløps- og medikamenthistorie

• Samtale-observasjon-kartlegging

• Informanter-atferds ekvivalenter



Utredning psykisk lidelse

• Utfordringer
• Atypisk presentasjon av symptomer
• «Diagnostisk overskygging»
• Forskjellige psykiatriske tilstander kan gi lignende 

symptomer
• Stor grad av samsykelighet
• Manglende evne til selv beskrive følelser, tankeinnhold og 

opplevelser



Diagnose

•Diagnose som arbeidshypotese

• ICD 10

•Kriterieorientert

•Hierarkisk oppbygging  F00…F90

•Lavere tall, høyere i hierarkiet

•DC-LD, DM-ID



Behandling:  Samhandling & Synergi

•Bolig

•Omgivelser

•Aktivitet

• Samkjøring

• Lav affektiv 

• Skjerming

• Tverrfaglighet

• Pårørende

• Personale

• Medikamenter

• Annen biologisk 
behandling

Medisin Samarbeid

RammerMiljøterapi



Forberedelse til medikamentell intervensjon

• Somatisk komorbiditet; eks. epilepsi
• Farmakogenetisk kartlegging
• Somatisk baseline
• Etablere «behandlingsparametere» 
• Registrere behandlingsparameterene før og etter oppstart av 

medikamentell behandling for å kunne evaluere  effekt
• Avtale varighet av et behandlingsforsøk
• Planlegge én medikamentell intervensjon ad gangen
• Følge opp

Rysstad et al. 2020.



Prinsipper for medikamentell behandling av 
personer med UH m/u autisme
• I utgangspunktet samme behandling som andre med psykisk lidelse

• Bruke nasjonale/internasjonale retningslinjer

• «Start low, go slow»

• «Less is more»

• Serum konsentrasjonen kan ligge lavt og medikamentet likevel virke

• «Terapeutisk vindu» kan være smalt

• Unngå medisin som har høy beroligende og søvndyssende bi-effekt og 
anticholinerg effekt



Nytte=
effekt-
bivirkninger

Dose

Litt annerledes dose-responskurve?



ICD F00-F09 Organiske psykiske lidelser

• Demens 

• Delir

• Epilepsi

ICD 10 F10-F19  RUS
• Psykiske lidelse som skyldes forskjellige psykoaktive stoffer



ICD 10 F20-F29  Psykose

• Psykose=forvirringstilstand

• Realitetsbrist

• Tankemessig og følelsesmessig kaos

• Oppstykking/fragmentering av verden 

• Oppløsning av egne grenser

• Hjernen invaderes og overbelastes

• Forstyrrede sanseinntrykk

• →  Sterk angst



Symptom aspekter ved psykose

Positive symptomer: «et tillegg» til personens sansing og tolkning av 
omgivelsene

• Hallusinasjoner

• Vrangforestillinger

• Desorganisering (tale eller adferd)

Negative symptomer: tap av mentale funksjoner

• Passivitet

• Tilbaketrekning 

• Affekt forstyrrelser

Kognitive symptomer



Neurobiologi: Dopaminhypotesen

Dopamin er et signalstoff i hjernen
som overfører impulser fra 
hjernecelle til hjernecelle 
ved å binde seg til reseptorer
i synapsen

Ved psykose er det overaktivitet av 
Dopamin i synapsen 



Antipsykotisk medisin

• Blokkerer Dopamin reseptorer
• Beskytter mot Dopamin overaktivitet

• Reduserer tankekaos, følelses kaos og forvirring

• Beskytter mot stress (mindre sårbarhet) 

• Beskytter mot indre impulser

• Beskytter mot affektforstyrrelse; stemningsstabiliserende



Antipsykotisk medisin-effekt

• Virker først og fremst på Positive psykose symptomer og 
desorganisering
• Beroligende effekt kan inntreffe nesten umiddelbart
• Antipsykotisk effekt kommer etter dager eller få uker
• Bør brukes ett til to år etter stabilisering av psykosen

• Lenger hvis tilbakefall etter seponering
• Vedlikeholdsbehandling forebygger tilbakefall
• Bør trappes langsomt ned
• Laveste effektive dose



Frisk person



Uten filter: Fare for å utvikle psykose



Antipsykotisk medisin: Bivirkninger 

• Søvnighet, tyngdefølelse
• Metabolske bivirkninger
• Antikolinerge bivirkninger
• Indre uro (Akatisi)
• Stivhet, skjelving, muskelkramper (Ekstrapyramidale bivirkninger; EPS)
• Hormonforandringer (prolaktin stigning) 
• Fall i hvite blodceller
• EKG forandringer, hjerte arytmier
• Lever og nyrefunksjonsforstyrrelser
• Økt fare for epileptisk anfall (GTK) Senker krampeterskel



Antipsykotisk medisin

• 1. generasjons midler: Haldol, Trilafon, Cisordinol, Truxal, Nozinan
• Typisk:  Ekstrapyramidale bivirkninger. 

• 2. generasjons antipsykotisk medisin

• Eks. Abilify, Risperdal, Zyprexa, Seroquel, Solian, Zeldox, Reagila, Latuda
• Typisk: Metabolske bivirkninger

• Leponex- mest effektivt. Terapiresistent Schizofreni
• OBS: fare for agranulocytose, GTK anfall

• Finnes som tabletter, smeltetabletter, dråper, mikstur, korttidsvirkende og 
langtidsvirkende injeksjoner (Depot injeksjon)



«Remi»  20år

• Lett utviklingshemming

• Atypisk autisme

• ADHD

• Funksjonsfall 15år gammel. Nedsatt matlyst, søvnvansker, 
tilbaketrukket, sluttet med aktiviteter

• Akutt innlagt 16år: Mistenksomhet, grandiose vrangforestillinger. 
Hallusinasjoner (hørsel, taktil, syn, lukt): Opplevde at kroppen gikk i 
oppløsning.

• Diagnostisert Uspesifisert Schizofreni 



«Remi» 20år  Behandling

• Seroquel opp til 800mg: Ingen bedring. Forvirring. Sterk 
indre uro.

• Risperdal 2mg.  Rask bedring. Mindre forvirret. Rest 
symptomer.

• Tillegg Orfiril grunnet aggresjon og atferdsproblemer

• Utskrevet        forverring. Desorganisering. Mistet språk.

• Ny innleggelse psykosepost

• Leponex titrert 250mg       Bedring 



ICD10 F30-F39 Affektiv lidelse-Bipolar

• Både mani og depresjon, flest depresjoner.

• Ca 50% av personer med alvorlig tilbakevendende depresjoner har 
Bipolar lidelse

• Periodiske svingninger mellom ytterpunkter; poler
• Bipolar I og II

• Tilbakefall er vanlig. Jo flere tilbakefall desto alvorligere forløp

• Prevalens ca 1-2%. Hyppigere hos personer med utviklingshemming

• Kvinner : menn= 1:1.

• Psykoselidelser og Bipolar lidelse: høy grad av hereditet 70-90%



Bipolar lidelse hos personer med 
utviklingshemming
• Mer sårbar hjerne: kollaps i kognitive funksjoner fører til 

kaos

• Hypomani lett å forveksle med agitert depresjon:

• Nedsatt funksjonsevne og tilbaketrekning kan være typisk 
ved depresjon

• Oppstemthet og økt selvtillit og vansker med å slappe av; ved 
mani

• Typisk Hypomani: Affektlabilitet, irritabilitet, overaktivitet, 
manglende søvn. Selvskadende atferd.



Medikamentell behandling av Bipolar lidelse
• Antipsykotika og stemningsstabiliserende

• Unngå behandling med antidepressiva

• Ved Manisk og Hypoman episode: 
• Antipsykotisk medisin: Abilify, Zyprexa, Risperdal, Seroquel
• Stemningsstabiliserende: Litium-Orfiril/Valproat

• Ved Bipolar depresjon:
Seroquel og Zyprexa
Litium, Lamictal

• Vedlikeholdsbehandling viktig
• Stemningsstabiliserende



Stemningsstabiliserende medisin

•Midler mot epilepsi 
•Orfiril (påvirker GABA, Serotonin↑,Kortisol↓)
• Lamictal (Glutamat↓, «neuroprotektiv»)

• Litium («neuroprotektiv»)

•2. generasjons psykose medisin 

(= «stemningsstabiliserende type II»)  Zyprexa, Abilify, 
Risperdal, Seroquel



Bivirkninger av stemningsstabiliserende

• Orfiril: 
• Vektøkning, skjelving, lave hvite og trombocyter, leverpåvirkning, amylase

økning, fosterskade, PCO, interaksjoner.

• Lamictal
• Hud reaksjon, også alvorlig, hodepine, leddsmerter, søvnløshet. Trappe 

langsomt opp. Mani-Aggresjon?

• Litium: 
• Diare, skjelving på hender, vektøkning, søvnighet, tørste, hyppig vannlatning, 

lavt stoffskifte (hypothyreose), OBS nyreskade ved for høy dose.



Depresjon- Antidepressiva

• Utelukke Bipolar Lidelse

• Når andre tiltak ikke virker 

• Virkning kommer etter flere uker 

• Bivirkninger kommer i starten av behandlingen, ofte 
forbigående

• Øker tilgjengeligheten av Serotonin og Noradrenalin i 
synapsene

• Bivirkninger: angst, kvalme, søvnvansker, selvmord, 
aggresjon, mani-hypomani, psykose, kramper 



Antidepressiv medisin

• Eldre: TCA (= Trisykliske antidepressiva)
• Sarotex, Anafranil, Noritren, Sinequan
• NB! Antikolinerge bivirkninger-giftig

• Nye: SSRI (=Serotonin reopptakshemmere) «Lykkepiller»
• Cipralex, Zoloft, Fontex, Seroxat, Fevarin
• NB! Ikke antikolinerge bivirkninger

• SNRI(=Serotonin og Noradrenalin reopptakshemmere)
• Effexor (Venlafaxin)

• Andre: 
• Mianserin (tdl. Tolvon)
• Remeron
• Stor grad av sedering
• Brukes ofte i kombinasjon med SSRI eller SNRI



«Ola» 28år

• Diagnose: Moderat utviklingshemming, Autisme.

• Bipolar lidelse blandet

• Symptomer: Hurtige stemningssvingninger. Perioder med 
øket aktivitet, irritabilitet, søvnvansker, taleflom og økt 
seksuell energi, men også perioder med skyldfølelse, tristhet, 
gledesløshet, tap av selvfølelse og tilbaketrekning.

• Pasienten presenterer vrangforestillinger og hallusinatorisk 
atferd.  Angir å høre stemmer.



«Ola»28år

•Medisinhistorie: Zyprexa (brukt veldig lenge), 
Seroquel, Fontex, Lamictal, Orfiril, Nozinan i 
kombinasjoner 
•Anafranil (sommer 2017, veldig deprimert og gråt 

mye) 
•Aktuell medisinering: Anafranil 25mg x3, Seroquel tbl. 

200mg + 500mg
• v/behov: Sobril tbl. 25mg inntil x3 mot ekstrem uro



«Ola» 28år

• Behandlingsplan:

• Autismevennlig miljøterapi/veiledning i bolig

• Bedre antipsykotisk regime: Risperdal

• Stemningsstabiliserende: Orfiril

• Trappe ned og seponere antidepressiv medisin; Anafranil

• Trappe ned og seponere Seroquel og Sobril, parallelt  

• Etter hvert bedring, spesielt etter seponering av Anafranil



ICD 10 F40-F49  Angst lidelser

• Utelukke andre årsaker: psykose, stemningslidelser

• Ikke medikamentelle tiltak 

• Medikamentell behandling: Antidepressiva
• Generalisert angst (GAD): SSRI-SNRI-(TCA)
• Fobier: SSRI-SNRI-(TCA)
• Panikkangst: SSRI-SNRI-(TCA)
• OCD (=Obsessiv Compulsive Disorder): SSRI
• PTSD (Post traumatisk stress lidelse): Zoloft



Benzodiazepiner

• Virker kortvarig mot angst

• Tilvenning/ fare for abstinens

• Fare for paradoksal effekt

• Akutt medisin

• Lite «giftig»

• Øker «krampeterskel»

• Lage prosedyre for behovs bruk

• Så lav dose og kortvarig som mulig

• Eks: Valium, Vival, Stesolid- Sobril-Rivotril-Xanor



Andre psykiske lidelser 

• Spiseforstyrrelser:  ICD 10 F50-F59:
• Anorexi:  Antipsykotika ved svært lav BMI eks. Zyprexa

• Bulimi: Fontex (=SSRI)

• Personlighetsforstyrrelser: ICD 10 F60-F69
• Minst mulig medisinering

• Utviklingsforstyrrelser: ICD 10 F80-F89
• Tourette syndrom:  NB! Komorbiditet

• Ikke medikamentelle tiltak

• Risperdal, Abilify, Haldol, Catapresan (komorbid ADHD) 



ICD 10 F90-F99  Atferdsforstyrrelser-ADHD

• Symptomoverlapp og samsykelighet med mange andre tilstander 
• utviklinghemming, ASD, Tourettes syndrom, psykoselidelser, Bipolar lidelse

• Behandle andre tilstander først

• Ikke medikamentelle tiltak

• Medikamentell behandling:

• Sentralstimulerende 
• Ritalin, Concerta: OBS: fare for psykosesutvikling

• Strattera

• Catapresan (Klonidin)



Sovemedisin
• Søvnvansker problem i seg selv

• Disponerer for og forverrer andre psykiske lidelser

• Symptom på f.eks. mani, depresjon

• Viktig tilleggsbehandling:

• Melatonin preparater

• Alimemazin

• Z-sovemidler: Imovane og Stilnoct

• Benzodiazepiner

• Antipsykotika eller antidepressiva med høy sedativ effekt i liten 
dose; eks. Seroquel, Remeron



«Anne» ca 46år

• Diagnose UH 2 år gml. Utredet ved Vestlund Kompetansesenter.
• Ikke funnet årsak. 
• Diagnoser: F71.0 Moderat psykisk utviklingshemmet
• F84.0 Barneautisme
• F95.2 Tourettes syndrom (HAVO 2013)
• ca 12 år gammel: Oppfølging Barnepsykiatrisk avdeling grunn» 

funksjonsendring: Regressive reaksjoner. Fryktet psykoseutvikling.
• 1990: tiltagende redusert matlyst, regresjon, «involusjon», 

aggresjonstendens. Snudde døgnet. Sterk indre uro.
• Beh. med en rekke 1. gen. antipsykotiske med bivirkn. (FGA).
• 2007-2014: Risperdal 4mg. God effekt. Bivirkn: Vektøkning.



«Anne» ca 46år
• Risperdal seponert 2014  → Forverring av tilstanden

• Abilify 5mg november 2014

• Sep. grunnet forverring.  Tolket som angst→Zoloft 25mg 

• →Ytterligere forverring seponert.

• Seroquel 25mg april 2016. Trappet opp. Noe bedring

• Henvist HAVO for utredning pga Atferdsforstyrrelse/psykisk lidelse

• Personlighetsendring (fra 2015) ,«økende angst og uro på dagtid. 
Utagerende atferd. Lav toleranse for høyt lyd/aktivitetsnivå). Angst for 
blod (alt rødt).Paranoide vrangforestillinger. Lange samtaler med 
personer som ikke er der.

• Mistet interesse for alt som tidligere gledet. Mistet ferdigheter.



«Anne» ca 46år
• Kartleggingsinstrumenter: P-AID psykosemodul

• DASH-II (Diagnostic Assessment og Severely Handicapped)

• Diagnose: Schizoaffektiv sinnslidelse
• Syns- og hørsel-hallusinasjoner
• Bisarre: De kom ut av TV for å ta henne
• Paranoide vrangforestillinger
• Manisk atferd med taleflom-hyperaktivitet

• Henvist UUP teamet for medikamentell behandling



«Anne» ca 46år

• Plan for behandling: Seroquel kombinert med Orfiril med langsom 
opptrapping→Initialt bedre

• Deretter kun forverring uansett videre økning eller nedtrapping

• Mye behovsmedisin: «Fortvilelsens farmakologi»

• Innleggelse i døgnavdeling for medisinomlegging:

• Seponert Seroquel (nesten) og Orfiril

• Re-oppstart Risperdal

• Raskt bedring

• Stadig bedre-Gjenvinner tidligere ferdigheter- helt «ny» dame



«Anne» ca 46år

• Genetisk kartlegging tatt under innleggelse:

• Helgenomisk analyse (HD SNP Matrise):

• «Påvist 1.37 Mb stor delesjon avkorte arm kromosom 12.  
Delesjonen fjerner 8-12 proteinkodende gener fra 
Kromosomet, herunder CACNA 1C, som koder for en 
dosesensitiv kalsium kanal assosiert med 
lærevansker/autisme. Delesjonen forklarer også hennes 
utviklingshemming. Meget sjelden kromosomfeil som årsak 
til hennes UH og psykiatriske sårbarhet.»

• Mor: Lettelse for å ha funnet årsak
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