
2022-06-01; hakan.jarbin@regionhalland.se

Bilder delvis från Kerstin Malmberg, BUP Stockholm

Läkemedelsbehandling 

vid svåra NP diagnoser

mailto:hakan.jarbin@regionhalland.se


Neuroleptika och AST

• FDA har godkänt Risperidon 5-16 år och Aripiprazol 6-17 år mot irritabilitet

• Läkemedelsverket har godkänt Risperidon vid uppförandestörning under 6 veckor 

och >5 åå samt vid IF med svår aggressivitet men Aripiprazol enbart för diagnos 

mani från 13 åå och schizofreni från 15 åå

• Risperidon har visat sig i flera RDPBC vara överlägsen placebo mot irritabilitet 

(agitation, ångest, utbrott, självskada) stereotypier och hyperaktivitet (Ischikawa et al 2016, 

Kent et al 2013, Marcus et al 2009, McCracken et al 2002,  Mc Dougle et al 2005, Owen et al 2009, Pandina et al 2007, Shea et al 2004). 

Högre doser Risperidon 1,25 mg/dag – 1,75 mg/dag förbättrade irritabilitet och 

funktionsnedsättning bättre än låga doser 0,25 mg/dag – 0,75 mg/dag (Kent et al 2013)

• Aripiprazol har reducerat irritabilitet (agitation, ångest, utbrott, självskada) 

stereotypier och hyperaktivitet (Marcus et al 2009, Owen et al 2009, Findling et al 2014, Ischikawa et al 2016) 



Viktökning (kg)

Cohen D et al, J Clin Psychopharm 2012,32(3):309-316

Man inkluderade alla RCT o naturalistiska studier med kontroll 1996-2010 

för andra generationens antipsykotika (SGA) till barn och ungdomar upp till 12 veckor. 

Man fann 30 studier på 3221 individer och använde Bayesiansk metaanalys
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Ökad glukos (mg/dl)

Cohen D et al, J Clin Psychopharm 2012,32(3):309-316



Psykosmedel ger typ2 diabetes!
Metaanalys av (n=13) studier på unga <24 år (n=185 105) med exponering av minst 3 månader 

på psykosmedel och sammanlagt 310 438 patient-år. Medelålder var 14,1 (sd 2,1) år och exponer-

ing var 1,7 (sd 2,3) år. 

Psykiatriska kontroller    Neuroleptikabehand

.

Galling B et al, JAMA Psychiatry online 2015.2923

Risken att med neuroleptika insjukna i typ2 diabetes var 3,1/1000 behandlingsår

Riskökning vs psykiatrisk kontroll 1,8
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Psykosmedel ger typ2 diabetes!

Typ2 
diabetes

Duration,

p<0,001

Olanzapin,

p<0,001

Man,

p=0,002

Autism

P=0,048

Metaanalys av (n=13) studier på unga <24 år (n=185 105) med exponering av minst 3 månader på psykosmedel och 
sammanlagt 310 438 patient-år.

Galling B et al, JAMA Psychiatry online 2015.2923 

BUDSKAPET

Använd neuroleptika (men undvik olanzapin) 

•bara om helt nödvändigt

•Så kort tid som möjligt

•Följ upp ordentligt!

Faktorer som ger ökad risk:
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Metformin i sb med atypiska; metaanalys

Metaanalys av 6 RCT

N=336 där metformin 

adderats till atypiskt 

psykosmedel. Tid 12-16 ve.

vikt

BMI

bukomfång

Homa-IR

BUDSKAPET: Om vikt-

ökning av atypiska inte

kan hanteras av kost-

råd eller preparatbyte

bör man sätta in 

metformin.
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Viktökning av psykosmedel

Lägga till metformin eller byta preparat?; 1
Patienter 8-17 år med psykos, bipolär sjd eller depression m psykos som hade ökat kraftigt (10+%)

i vikt pga psykosmedel (n=117) fick alla utbildning med hälsoråd och randomisering till

1. Samma psykosmedel (n=45), 2. samma psykosmedel+metformin, (n=47) 3. byte till 

aripiprazol/molindon (alt. även perfenacin om ari först) (n=30)
från Improving Metabolic Parameters in Antipsychotic Child Treatment (IMPACT)

Baseline medicin:
Aripip 46%

Risp 39%

Zip 8%

Ola 4%

Que 3%

Metformin dosering

<50 kg til l 1 g/d

50-70 kg til l 1,5 mg/d

>70 kg til l 2 g/d

VIKT

Correll CU World Psychiatry 2020:69-80
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Viktökning av psykosmedel

Lägga till metformin eller byta preparat?; 2

0

0,5

1

metformin switch

Förbättrat fasteglukos

Patienter 8-17 år med psykos, bipolär sjd 84% eller depression m psykos som hade ökat (10+%)

i vikt pga psykosmedel (n=117) fick alla samtal med hälsoråd och randomisering till

1. Samma psykosmedel, 2. samma psykosmedel+metformin, 3. byte till aripiprazol/molindon

från Improving Metabolic Parameters in Antipsychotic Child Treatment (IMPACT)

Förbättrat övrigt diabetes lab
Vid Metformin men ej vid switch
V12 lägre insulin***

V12 lägre HomaIR*** (proxy ins res)

V24 lägre HbA1c*

***
*

Biverkningar av metformin
• Mer illamående, diarré o magont 

men inte avhopp dvs initialt/lindrigt

• Mindre irritation/aggr och impulsivitet!

Correll CU World Psychiatry 2020:69-80

BUDSKAPEN Kostråd otillräckligt
Både Metformin tillägg och byte till ari är effektivt

Metformin tolereras väl och ser metabolt bättre ut

ES



Metformin för viktuppgång av neuroleptika vid autism

Anagnostou et al JAMA Psyciatry 2016

60 barn 6-17 år som hade ökat >7% i BMI under ett år (alt >85%+5% viktökning) fick under 16 veckor

Metformin 500 mg x 2 (om 6-9 år); 850 mg x 2 (om 10-17 år)

Δ = 2,7 KG

P < 0,0001

P= 0,003
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Ökad kolesterol (mg/dl)

Cohen D et al, J Clin Psychopharm 2012,32(3):309-316
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Prolaktinstegring

Cohen D et al, J Clin Psychopharm 2012,32(3):309-316
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Bentäthet grundläggs i tonår

Svenska Föreningen för Barn- och 
ungdomspsykiatri

36

Risperidon hämmar benmassa genom dopaminblockad som:
• hämmar osteoblast via autonom adrenerg styrning

• Stimulerar osteclaster (bryter ner ben) 

BUDSKAPET Risperidon (neuroleptika med D-block?)

minskar benmassa och exponering i tonår kan leda till 

osteoporos längre fram i livet. Använd neuroleptika

när det är nödvändigt men inte slentrianmässigt Motyl K AACAP 2021



Antiepileptika 

och repetitivt beteende eller irritabilitet vid AST

• Valproat förbättrade inte repetitivt  beteende hos 

barn och ungdomar med Autism (Hellings et al 20015)

• Valproat förbättrade irritabilitet hos barn och 

ungdomar med Autism (Hollander et al. 2006, 2010, Belsito et al. 2001, Wasserman et al. 2006)



Antidepressiva 

och repetitivt beteende eller irritabilitet vid AST

• Citalopram var inte effektivt för repetitivt beteende och 

funktionsförmåga, gav mer biverkningar än nytta (King et al 2009)

• Fluoxetin var inte effektivt för repetitivt beteende hos ungdomar 
med autism vs placebo (ACTN = Autism Clinical Trials Network autism Speaks, 2009)

• SSRI (fluvoxamin, citalopram)

Få studier fokuserade på irritabilitet/aggression; har otillräcklig evidens

Hyman et al. Pediatrics. 2020 Jan;145(1):e20193447 



Varierande resultat: 

1. Fluvoxamine effektiv hos vuxna (McDougle et al., 1996) men inte hos barn
(McDougle CJ. Unpublished Data)

2. Fluoxetine (Hollander et al., 2005 & Hollander et al., 2012)

3. Oxytocin (Anagnostou et al., 2012 & Parker et al., 2017)

4.  N-Acetylcystein (NAC) (Hardan et al., 2012 & Dean et al., 2017)

Negativa Resultat: 

1.Citalopram (King et al., 2009) 

2.Olanzapine (Hollander et al., 2006)

3.Levetiracetam (Wasserman et al., 2006)

Repetitiva beteenden vid AST – motstridiga resultat
Alice R. Mao, 2020
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BackgroundRepetitive Behaviors and Anxiety Alice R. Mao, 2020

• 75% fullföljde studien i 16 veckor

• CYBOCS-PDD poäng var lägre i fluoxetin-

gruppen jämfört med kontroller, p=0.03

• Begränsande faktorer: Högt bortfall och en 

signifikant minskning av symtomen även  i 

placebogruppen Reddihough et al. JAMA (2020) Oct 22;322(16):1561-9

Fluoxetin vid autism med OCD symtom 

17

146 patienter med  AST (7.5-18  år) randomiserades till placebo vs fluoxetin

start  4-8 mg/d, titrerades till 20-30 mg/d



ADHD och AST

• ADHD är en vanlig komorbiditet till Autism. 37 % (Gadow et al 2006) – 85 % (Lee et al 2006)

• Metylfenidat reducerar ADHD symtom hos barn med Autism och ADHD (Rupp 2005b, Jahromy et al 

2009, Pearson et al 2013)

• Atomoxetin reducerar hyperaktivitet hos barn med Autism och ADHD (Hafterkamp et al 2012, 

2013). Föräldraträning och ATMX reducerar hyperaktivitet mer än enbart medicin (Handen et 

al 2015, Smith et al 2016)

• Guanfacin och klonidin reducerar hyperaktivitet och förbättrar uppmärksamhet men 

begränsad evidens för irritabilitet och självskadebeteende (Jaselskis et al. 1992 Scahill et al 2015)



Metaanalys Naltrexon för självskadebeteende vid AST

EFFEKT

Av 128 som fick naltrexon visade 98 (77%) signifikant förbättrade symtom på 

irritabilitet och hyperaktivitet

BIVERKNINGAR

Vanligast var sömnighet (n = 11) och viktminskning (n = 19), 

naltrexon tolererades i allmänhet väl

DOS

varierade från 0,5 till 2,35 mg / kg / dag

1. Roy et al. Journal of Intellectual Disability Research. 2015;59(4):293-306 
2. Campbell et al. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 1993;32:1283-91 

3) Campbell et al. Psychopharmacology Bulletin. 1990;26:130-5
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Inkluderade 10 studier n = 155 barn med AST Endast två studiermed placebo2, 3



Naltrexon: Konklusion

Naltrexon är säkert och tolereras väl av de flesta barn1-3

Rekommendera att börja med 0,5 mg / kg dagligen och titrera upp till 2 mg / kg baserat på 

respons och / eller biverkningar2

Litet antal randomiserade kontrollerade studier (n = 4 till n = 41) tyder på 

att naltrexon kan förbättra hyperaktivitet, rastlöshet och 

självskadebeteende hos barn med AST2,3

Barn med AST och onormala endogena endorfinnivåer kan vara särskilt 

lyhörda för naltrexon1

Med tanke på de begränsade neurofarmakologiska data för barn med 

AST och självskadebeteende är det rimligt att försöka behandla med 

naltrexon när andra behandlingar har misslyckats

1. Bolton et al. BMC Med. 2019;17(1):10 
2. Elchaar et al. The Annals of Pharmacotherapy. 2006;40(6):1086-95

3. Roy et al. Journal of Intellectual Disability Research. 2015;59(4):293-306 

Alice R. Mao, 2020Aggression and Irritability

2
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Farmakologisk behandling av ångest och autism

• Begränsade data både hos ungdomar och vuxna med ångest och autism

• Mer känsliga för biverkningar

• Starta lågt och titrera upp långsamt

• Vid utsättning gå långsamt fram

• Större risk för beteendeaktivering

• Informera föräldrar

• Hur man skiljer beteendeaktivering från baslinje

• Gör upp en plan om det kommer



Farmakologisk behandling Autism

• Symtomatisk behandling av Autism+..

• +Bipolär sjukdom

• Stämningsstabiliserande

• +Sömnsvårigheter

• Melatonin

• +Depression 

• SSRI (sertralin, Fluoxetin eller escitalopram)

• + Fixeringar

• Neuroleptika (Risperidon eller Aripirazol)

• +Tvång

• SSRI (sertralin)

• +Irritabilitet

• Neuroleptika (Risperidon eller Aripirazol)

• + Ångest 

• SSRI (Sertralin, Fluoxetin, Ciitalopram, Escitalopram)

• + Adhd 

• Centralstimulantia (mph,  lisdexamfetamin)

• Atomoxetin

• Guanfacine extend realease, Clonidine


