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Holdninger/etikk 

• Vanskelig område hvor mange har sterke 
meninger, ofte veldig for eller veldig i mot  

• Vi har et ekstra ansvar for å gjøre gode 
vurderinger. Hva er best og for hvem? 

• Viktig å involvere pasienten (hvis mulig) og  
pårørende/verge i prosessen 
– Gi informasjon 
– Lytte til meninger om behandlingen 



Er psykofarmaka effektiv overfor 
utfordrende atferd 

• Ja, det kan det være…. 
– Men vi må vite HVA vi behandler, ”utfordrende 

atferd” er ikke en egen sykdom, men et symptom 



Unntak fra regelen.. 

• Unntaket er når det er kriser, da kan medikamenter 
brukes for å dempe kraftig uro selv om man ikke har 
fått gjort en utredning enda 

• Hindre at pasienten skader seg selv alvorlig eller 
skader andre alvorlig 

• Kan gjøre at personalet kommer i posisjon til å gi god 
miljøterapi 

• MEN! Viktig at personen ikke blir stående på 
medikamentet etter den akutte uroen har gitt seg 



Hva behandler vi? 

• Sammenheng mellom psykiske lidelser og 
atferdsvansker 

• Psykose og utfordrende atferd 
• Utfordrende atferd og traume 
• Faglig forsvarlige tjenester reduserer tvang og 

makt 



Utredning må gjøres! 

• Bio-psyko-sosial forståelsesramme – man må 
tenke på helheten 

• Viktig å gjøre utredning for å vite om det er 
nødvendig med medikamentell behandling, og 
for å kunne velge riktig type medikament(er) 

 



Bio 

• Har pasienten somatisk (kroppslig) sykdom 
eller plager (alt fra alvorlige sykdommer til 
”stein i skoen”)? 

• Hva med genene? Bedre og bedre 
undersøkelser -> vi finner mer 



Psyko 

• Fenomener på psykisk og atferdsmessig plan 
(livshendelser, små, men hyppige stressorer 
(eks. bolig ved siden av barnehage hos 
lydsensitiv person), andre belastninger) 

• Psykisk lidelse – må utredes 



Sosial 

• Personer med utviklingshemming og/eller 
autisme er i enda større grad enn andre 
mennesker avhengig av andre 

• Kan man gjøre noe med rammene? Eller sagt 
på en annen måte: ”Effektiv 
langtidsbehandling av utfordrende atferd ved 
hjelp av passive atferdsanalytiske metoder” 
(Kasuistikk av Kjetil Mykland, Stavanger 
Universitetssykehus) 



Case 1 

• Tatt ut case 



• Det er mange med bipolar lidelse i familien 
• Utredning avdekker helt klare depressive og 

maniske faser, og han får diagnosen bipolar 
affektiv lidelse 

• Vil medikamentell behandling ha noe å si for å 
redusere utagering? Sannsynligvis, han 
utagerer nesten utelukkende i maniske faser 



• Vil medikamentell behandling fjerne all 
utfordrende atferd? 

• Nei, pasienten har også en del utfordrende 
atferd som ikke er knyttet til hans psykiske 
lidlelse, og hvor gode rammer og god 
miljøterapi er behandlingen 



• BEHANDLING AV UTFORDRENDE ATFERD MÅ 
ALDRI BESTÅ AV MEDISINER ALENE 

• Ved bruk av medisiner må effekt/bivirkninger 
følges opp 

• Seponere hvis medikamentet ikke virker 
• Gjøre en endring om gangen (ikke 

medisinendringer før ferier/høytider) 



• Rammene og oppfølgingen pasienten får er 
også vesentlig for hvor god effekt 
medisineringen har 

• Vi har erfaring med at gode rammer gir bedre 
effekt også av medisiner 



• Mangelfull oppfølging/kompetanse og 
utilstrekkelige rammer kan aldri bøtes på med 
medikamenter 

 



Psykofarmaka 

• Psykofarmaka kan deles i fire grupper: 
1. Anxiolytika er beroligende/angstdempende midler 

som brukes ved angst/uro.  
2. Hypnotika/sedativa brukes hovedsakelig ved 

søvnløshet.  
 Begge disse gruppene består i all hovedsak av 

benzodiazepiner. De er potensielt avhengighetsskapende 
og går inn i B-preparatgruppen, dvs legemidler som følges 
spesielt med tanke på misbruk.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Anxiolytika
https://no.wikipedia.org/wiki/Angst
https://no.wikipedia.org/wiki/Hypnotika
https://no.wikipedia.org/wiki/Sedativ
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8vnl%C3%B8shet
https://no.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepin
https://no.wikipedia.org/wiki/Avhengighet


• 3. Antidepressiva brukes ved depressive 
lidelser og tvangslidelser, og består 
hovedsakelig av to typer: tricykliske 
antidepressiva (TCA) og selektive 
serotoninreopptakshemmere (SSRI). De 
sistnevnte har blitt brukt i Norge siden 1990-
tallet og har noe misvisende vært omtalt i 
mediene som «lykkepiller». 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Antidepressiva
https://no.wikipedia.org/wiki/Depresjon_%28sykdom%29
https://no.wikipedia.org/wiki/Depresjon_%28sykdom%29
https://no.wikipedia.org/wiki/Lykkepille


• 4. Antipsykotika brukes ved alvorligere 
psykiske lidelser som schizofreni og andre 
psykoser. I lavere doser har de også vært brukt 
ved angst- og depresjonstilstander.  
 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Antipsykotika
https://no.wikipedia.org/wiki/Psykisk_lidelse
https://no.wikipedia.org/wiki/Schizofreni
https://no.wikipedia.org/wiki/Psykose


Aggressivitet 

• Psykofarmaka virker inn på forskjellige 
nevrotransmitteres funksjon 

• Man tror at aggressiv atferd kan skyldes lavt 
nivå av GABA (dempende) og serotonin 
(modulerende) i noen deler av hjernen 

• Og økt nivå og omsetning av noradrenalin og 
dopamin 

• Men ikke nødvendigvis alle endringer samtidig 



Hvordan velge medikament? 

• Redusere aggressivitet ved å stimulere GABA 
(stimulere dempning) – bruke 
benzodiazepiner eller antiepileptika 

• Stimulere serotonerg funksjon – gi SSRI 
(antidepressiva) 

• Redusere noradrenerg aktivitet – gi 
betablokkere (men virker best ved organisk 
hjerneskade) 



• Antipsykotika – blokkerer en dopaminreseptor 
– Men virker også på en rekke andre transmittere 
 
 



• Transmittersystemene er i en balanse, påvirker 
man ett, påvirker man indirekte også de 
andre…. 



Case 2 

• Tatt ut case 



• Tatt ut case 



• Tatt ut case 



• Tatt ut case 



• Tatt ut case 



• Tatt ut case 



• Trygge rammer og gode relasjoner det aller 
viktigste for å redusere utfordrende atferd 

• RIKTIG medikamentell behandling – i dette 
tilfellet riktig antipsykotisk behandling 



Hva sier forskningen? 

• Noe forskning på barn, lite på voksne 
• Gruppene er ikke differensiert i forhold til 

årsak til utfordrende atferd, hva behandler 
man? 



• Psychopharmacological treatment of 
challenging behaviours in adults with  autism 
and intellectual disabilities: A systematic 
review (A. Sawyer et al Research in Autism 
Spectrum disorders 8 (2014)) 



• Ved gjennomgang av databaser fant de syv 
artikler, de syv artiklene tok for seg til sammen 
fem legemidler: 



• Fluvoxamine (Fevarin ®) – indikasjon 
depresjon, tvangslidelse 

• Sertralin (Zoloft ®) – indikasjon depressive 
episoder. Forebygging av tilbakefall av nye 
depressive episoder. Panikklidelse, med eller 
uten agorafobi. Tvangslidelse (OCD) hos 
voksne samt hos barn og ungdom i alderen 6-
17 år. Sosial angstlidelse. Posttraumatisk 
stresslidelse (PTSD). 



• Clomipramin (Anafranil ®) – indikasjon: 
Depresjoner. Obsessive tilstander. 
Panikksyndrom. Forsøksvis ved assosierte 
symptomer ved narkolepsi (katapleksi, 
hypnagoge hallusinasjoner og søvnparalyse). 



• Risperidon (Risperdal ®) – indikasjon:  Schizofreni. 
Moderate til alvorlige maniske episoder i forbindelse 
med bipolare lidelser. Symptomatisk 
korttidsbehandling (opptil 6 uker) av vedvarende 
aggresjon ved utagerende atferd («conduct 
disorder») hos barn fra 5 år og ungdom med under 
middels intellektuell funksjon eller mental 
retardasjon diagnostisert iht. DSM-IV kriterier, hvor 
alvoret av aggressiv eller annen destruktiv atferd 
krever farmakologisk behandling.  



• Ziprasidone (Zeldox ®) – indikasjon: Kapsler: 
Schizofreni hos voksne. Behandling av maniske 
eller blandede episoder av moderat 
alvorlighetsgrad i forbindelse med bipolar 
lidelse hos voksne og hos barn i alderen 10-17 
år (forebygging av episoder i forbindelse med 
bipolar lidelse er ikke fastslått).  
 
 



• Randomiserte, kontrollerte studier på Fevarin 
og Risperdal viste at medikamentene hadde 
effekt på utfordrende atferd hos voksne med 
autisme og utviklingshemming 



• Åpne studier med Zoloft, Anafranil og Zeldox 
viste at disse også hadde effekt på 
utfordrende atferd hos samme pasientgruppe 

• Best dokumentasjon for Risperdal og Zoloft 
• Konkludert med at man trenger flere studier  



• Pharmacological interventions for challenging 
behaviour in children with intellectual 
disabilities: a systematic review and meta-
analysis (McQuire et al. BMC Psychiatry 
(2015)) 



• 14 studier med til sammen 912 deltagere 
• Antipsykotiske medisiner (Risperdal, Abilify) 

reduserte utfordrende atferd hos barn på kort 
sikt 
– Men mange fikk plagsomme bivirkninger som økt 

prolaktin og vektøkning 



• Det var usikre (inconclusive) resultater for 
effekten av antiepileptika 
(stemningsstabilisatorer,valproat (Orfiril®), 
topiramate (Topimax®)) 



• Antioxidanter (N-acetylcystein (Bronkyl) – 
usikker effekt 



• De fleste studiene var på 6 eller 8 uker, en på 
10 uker og en på 12 uker 

• Inklusjonskriterier var irritabilitet eller 
atferdsvansker 



• Igjen – hva er det man behandler? 
• Og- hvis det ikke ligger en psykisk lidelse i 

bunn  - hvorfor virker medikamentet? 
– Antipsykotika er generelt dempende, det virker 

ikke bare mot psykose eller som 
stemningsstabilisator, men demper også angst/uro 
og gir ofte søvnighet 



Medikamenter godkjent i Norge 

• Ett medikament som er godkjent i Norge på 
indikasjon vedvarende aggresjon ved 
utagerende atferd: 
– Risperidon (Risperdal ®) 
– Skal være korttidsbehandling (opptil 6 uker) 



Risperidon 

• Symptomatisk korttidsbehandling (opptil 6 
uker) av vedvarende aggresjon ved 
utagerende atferd («conduct disorder») hos 
barn fra 5 år og ungdom med under middels 
intellektuell funksjon eller mental retardasjon 
diagnostisert iht. DSM-IV kriterier, hvor alvoret 
av aggressiv eller annen destruktiv atferd 
krever farmakologisk behandling.  



• Farmakologisk behandling bør være en integrert del av 
et mer sammensatt behandlingsprogram, inkl. 
psykososial- og treningsintervensjon. Det anbefales at 
risperidon forskrives av leger med spesialisering innen 
barnenevrologi og barne- og ungdomspsykiatri, eller 
leger med god erfaring i behandling av alvorlig 
utagerende atferd («conduct disorder») hos barn og 
ungdom. 

 



Oppsummering 

• Viktig å gjøre en grundig utredning for å finne 
årsaken til den utfordrende atferden 

• Medikamenter kan hjelpe, men må aldri være 
eneste tiltak 

• Risperidon og sertralin har best 
dokumentasjon 

• Ved medikamentell behandling må personen 
følges godt opp, og behandlingen avsluttes 
hvis den ikke virker 



Takk for meg! 
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