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Den nya SBU-rapporten [1] är brett
upplagd med utförliga litteraturgenom-
gångar av många aspekter av neurolep-
tikabehandling vid psykossjukdomar.
Möjligen saknas kliniskt fokus på nya-
re neuroleptika, med undantag för klo-
zapin (Leponex). SBU stipulerar emel-
lertid i sina sammanfattande slutsatser
att neuroleptika inte är indicerade vid
icke-psykotiska tillstånd, eftersom det
saknas vetenskaplig dokumentation för
att dessa läkemedel tillför något av be-
handlingsvärde.

Det påpekas också att biverkningar i
form av tardiv dyskinesi är ett allvarligt
kliniskt problem även i dessa samman-
hang, vi citerar: 

»För ångesttillstånd är dokumenta-
tionen begränsad, men de tillgängliga
kunskaperna visar att riskerna för all-

varliga biverkningar är större än nyttan
med behandlingen» (sidan 14). 

»Neuroleptika bör inte heller använ-
das för att behandla personlighetsstör-
ningar utom vid samtidigt uppträdande
psykotiska symtom» (sidan 14).

»Neuroleptikabehandlingen medför
ofta allvarliga och ibland bestående bi-
verkningar och skall därför förbehållas
patienter med svåra psykotiska till-
stånd» (sidan 17).

Dessa slutsatser om effekt och bi-
verkningsrisk inte bara saknar fullt stöd
i SBUs egen rapport, de strider också
mot samlad klinisk erfarenhet.

Risken för tardiv dyskinesi 
I rapporten görs en omfattande litte-

raturgenomgång av risken för extrapy-
ramidala biverkningar, huvudsakligen
hos psykospatienter. Den bäst studerade
och kanske mest fruktade formen av
dessa biverkningar är tardiv dyskinesi,
dvs sent uppträdande involuntära extra-
rörelser, framför allt i tunga, mun och
ansikte.

Tardiv dyskinesi drabbar framför allt
äldre personer (i synnerhet kvinnor),
personer som har både schizofrena och
affektiva symtom, personer med samti-
dig psykos och alkoholmissbruk, diabe-
tiker, personer med hjärnskada samt au-
tistiska barn. Riskfaktorer uppges vara
den totala behandlingstiden och, troli-
gen, den totala mängden av neurolepti-
ka.

En liten grupp psykiskt friska perso-
ner får spontant uppdykande dyskinesi-
er, vilka ökar med åldern; de uppges fin-
nas hos 4–5 procent av friska personer
över 65 år [1].

Tardiv dyskinesi uppges uppkomma
i sammantaget ca 20–30 procent av alla
kroniskt neuroleptikabehandlade fall.
Subtraheras gruppen av reversibla fall
av tardiv dyskinesi samt spontant upp-
dykande dyskinesier återstår ca 5–10
procent irreversibla fall [1, 2].

Lägsta effektiva dos
I SBU-rapporten framkommer dock

att neuroleptikaanvändningen i Sverige
minskar och att den sjunkit med mer än
en fjärdedel mellan 1984 och 1996 [3]. 

Inom psykosvården tycks begreppet
»lägsta effektiva neuroleptikados», lik-

som kombinationen av mindre doser
neuroleptika med t ex anxiolytika, ha
bidragit till denna påtagliga minskning
under det senaste decenniet. Till detta
kommer att nyare neuroleptika (kloza-
pin, risperidon, olanzapin och snart se-
roquel) sannolikt har färre eller mycket
få extrapyramidala biverkningar [4-6].
Sammantaget kan därför incidensen av
tardiva dyskinesier vid psykosbehand-
ling förväntas sjunka.

I en nyligen publicerad studie upp-
ges att det hos schizofrena neurolepti-
kabehandlade patienter som utvecklat
tardiv dyskinesi kan finnas en autoso-
malt nedärvd variant av D3-receptorn
[7]. Det kan betyda att bakomliggande
störningar ibland skulle kunna predis-
ponera för risken att utveckla både schi-
zofreni och tardiv dyskinesi, vilket kan
innebära att andra patientgrupper kan-
ske inte är utsatta för samma risk.

Liten risk vid låga doser
Tardiva dyskinesier fruktar vi, som

andra, men under en sammanlagd ob-
servationstid på 30 år har vi inte kunnat
iaktta något fall av tardiv dyskinesi hos
icke-psykotiska patienter i öppen psy-
kiatrisk vård som behandlats med låga
neuroleptikadoser. Det utesluter i och
för sig inte förekomsten, men talar för
att denna biverkning torde vara sällsynt
och att konstaterade behandlingsförde-
lar vid icke-psykotiska tillstånd rimli-
gen måste väga över de små riskerna. 

Vi delar den restriktiva synen på an-
vändningen av neuroleptika till ovan
angivna riskgrupper, men vill betona att
de beskrivna riskerna gäller psykotiska
tillstånd under lång tids behandling
med normala till vad som idag betraktas
som höga doser, under det att riskerna
vid användning av mycket låga doser
under kortare perioder vid icke-psyko-
tiska tillstånd förefaller vara mindre väl
kartlagda.

Mångåriga kliniska erfarenheter ta-
lar närmast emot att risken för tardiv
dyskinesi skulle vara ett allvarligt pro-
blem härvidlag. 

Neuroleptika vid
icke-psykotiska tillstånd
Vid terapirefraktära obsessivt kom-

pulsiva syndrom,där antiobsessiv me-
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Sett från det kliniska var-
dagsperspektivets mångfald är
en ny rapport om neuroleptika-
behandling från Statens bered-
ning för medicinsk utvärdering
på några punkter orimligt ka-
tegorisk. Det ligger en risk i att
med detaljerade rekommenda-
tionslistor alltför hårt styra 
den erfarne klinikerns terapi-
val, som ofta grundas på en
mångårig kontakt med patien-
ten.

Neuroleptika i låga doser vid
icke-psykotiska tillstånd kan,
tvärtemot vad rapporten re-
kommenderar, ha god effekt.
Tardiv dyskinesi torde i dessa
sammanhang vara en mycket
sällsynt biverkning.



dicinering och beteendeterapi är otill-
räcklig, rekommenderas tillägg av låg-
dosneuroleptika i doser omkring 3 mg
per dygn.

I synnerhet rekommenderas för-
stärkning med neuroleptika vid samti-
dig förekomst av tics, dysmorfofobi och
trikotillomani [8].

I senare undersökningar har bl a ris-
peridon (Risperdal) använts vid terapi-
svikt [9]. 

Vid terapirefraktära ångesttillstånd,
inkluderande generaliserat ångesttill-
stånd, där tricykliska antidepressiva,
selektiva serotoninåterupptagshämma-
re (SSRI), buspiron eller psykoterapi
var för sig eller i kombinationer inte ger
tillräcklig effekt, visar egna och andras
erfarenheter ofta god tilläggseffekt av
såväl lågdosneuroleptika i doserna
0,25–2 mg per dygn som högdosneuro-
leptika i doser omkring 10–25 mg per
dygn. 

Vid några fall av terapirefraktär kro-
nisk depressionhar endast kombina-
tionsbehandling med SSRI-preparat
och flupentixol (Fluanxol) 0,5 mg × 1
givit förbättring.

Vid svårbemästrade sömnstörning-
ar, där annan specifik psykisk störning
kunnat uteslutas och sömnsanering
jämte försök med ett flertal hypnotika
inte givit effekt, har levomepromazin
(Nozinan) i doserna 5–15, ibland 25,
mg givit god effekt av avgörande bety-
delse för patientens livskvalitet och
funktionsförmåga. 

Vid vissa personlighetsstörningar
(paranoid, borderline, antisocial) och
hos personer med tendens till impulsge-
nombrott har låga doser av haloperidol
(Haldol), flufenazin (Pacinol, Siqualo-
ne), flupentixol (Fluanxol) och kloza-
pin (Leponex) [10] reducerat känslan av
utsatthet och våldsbenägenhet, vilket
varit av avgörande betydelse för social
funktionsförmåga och ibland utgjort
förutsättning för psykoterapeutisk bear-
betning. 

Vid vissa svårare psykiska kris- och
insufficiensreaktionerkan neuroleptika
i låg dos under en avgränsad behand-
lingsperiod vara att föredra som adju-
vans till psykoterapi framför andra lä-
kemedel med längre anslagstid och be-
svärande biverkningar eller beroende-
risker.

Vid några fall av kronisk depression
och tendens att ständigt falla i gråt,
som avsevärt försvårade socialt um-
gänge, har flupentixol (Fluanxol) i do-
sen 0,25 mg × 1 kunnat innebära avse-
värd lindring.

»Kreativ psykofarmakologi»
en specialistangelägenhet
Behandlingsalternativen är idag

många vid ångesttillstånd, svåra sömn-
störningar, depressionssjukdomar och
vissa störningar i personligheten, fram-
för allt genom kombinationer av tricyk-
liska antidepressiva, SSRI-preparat,
buspiron (Buspar), nefazodon (Nefa-
dar), venlafaxin (Efexor) och mirtaza-
pin (Remeron), sk kreativ psykofarma-
kologi [11,12], vilket är en specialist-
angelägenhet. 

Av det totala antalet patienter med
icke-psykotiska tillstånd som i vår verk-
samhet under 1997 erhållit psykofarma-
ka har ca 7 procent behandlats med låga
doser av neuroleptika. Med tanke på de
i litteraturen angivna ökade riskerna för
äldre föreslår vi att man vid förskrivning
av neuroleptika i låga doser vid icke-
psykotiska tillstånd hos personer över
65 år iakttar stor försiktighet.

De doseringar vi och andra funnit
användbara ligger omkring tio gånger
lägre än rekommenderade doser vid
psykossjukdomar: i intervallet 0,25
mg–2 mg per dygn för sk lågdosneuro-
leptika (t ex Haldol, Pacinol, Fluanxol),
i intervallet 5 mg–25 mg för sk högdos-
neuroleptika (t ex Nozinan, Esucos,
Theralen). Tillräckliga erfarenheter vid
icke-psykotiska tillstånd av nyare neu-
roleptika (Leponex, Risperdal, Zy-
prexa) föreligger ännu inte, men dessa
torde ytterligare minska riskerna för ex-
trapyramidala biverkningar [4-6].

Användning av neuroleptika vid de-
pressiva tillstånd kan synas diskutabelt,
i synnerhet vid motorisk hämning och
brist på initiativ då dopaminfunktioner
får antas vara störda. Emellertid visar
SBU-rapporten att neuroleptika, sär-
skilt flupentixol (Fluanxol), faktiskt har
antidepressiva egenskaper (och jämfört
med traditionella antidepressiva likvär-
diga eller något mindre allvarliga bi-
verkningar) [13]. Depressiva syndrom
uttrycker troligen olika typer av patoge-
nes i de kända monoaminsystemen, och
därför kan neuroleptika i låg dos någon
gång försvara sin plats. 

För närvarande sker en ökad fokuse-
ring på störd dopaminfunktion vid and-
ra psykiska sjukdomar än psykoser (bl a
i den nyligen utkomna publikationen
»Dopaminergic disorders – Novel ap-
proaches for drug discovery and devel-
opment» [14]), och ett kombinerat nor-
adrenergt och dopaminergt läkemedel
lär vara på väg.

När en neuroleptikabehandling i låg
dos visat sig verksam bör den fortsatta
behandlingen inte övergå i slentrian
utan allvarligt omprövas efter ett eller
ett par år, då behandlingsförutsättning-
arna av olika skäl kan ha ändrats med ti-
den. Vid vissa tillstånd rör det sig dock
om flera års behandling.

Den kliniska mångfalden
För kliniker på fältet med kontinu-

erlig och personlig behandlingskon-
takt med patienterna under många år
utgör kunskapen om de individuella
skillnaderna viktiga incitament för att
finna bästa möjliga behandling i varje
enskilt fall. Denna behandling kan då
avvika från statistiskt signifikanta re-
sultat i patientselektiva forskningsma-
terial och därpå grundade behand-
lingsanvisningar. I ett vidgat läkeme-
delsperspektiv har riskerna med alltför
styrande baslistor för läkemedel och
»följsamhet till rekommendationslis-
tan» dessbättre uppmärksammats [15],
risker som nu ökar i och med att lands-
tingen tagit över kostnadsansvaret från
staten. 

Kontinuerliga observationer över
många år av effekt- och biverknings-
mönster måste rimligen ha betydelse
som komplement till litteraturstudier,
och i sig utgöra en viktig del av »evi-
dence-based medicine». Samspelet
mellan farmakoterapi och psykoterapi
är ett annat viktigt kunskapsområde un-
der utveckling. 

Det är vår förhoppning att framtida
anvisningar och rekommendationer
kommer att vara mer heltäckande för
den psykiatriska mångfalden, förslags-
vis genom ett ökat kunskapsutbyte mel-
lan forskare och erfarna kliniker.
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Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.

■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
blemläkare, läkarproblem, ansvarsfrågor och patientförsäkringen.
80 sidor. 75 kr.

■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
Våldet möter läkare på skilda nivåer inom vården. Det kan också drab-
ba dem själva. 26 artiklar ger ett brett perspektiv  på våld och aggressi-
vitet. 84 sidor. 95 kr.

■ ÖVERVIKT
Lönar det sig att behandla övervikt? Vilka metoder fungerar? Hur ver-
kar nya läkemedel? Bl a dessa frågor belyses.
50 sidor. 65 kr.

■ ENLIGT MIN ERFARENHET
32 korta, praktiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens var-
dag. Diagnostik, terapi, exempel på prevention och ledningsfrågor.
48 sidor. 55 kr.

■ EPILEPSI
Omkring 60 000 personer i Sverige har aktiv epilepsi. De senaste årens
utveckling har inneburit väsentliga förändringar i diagnostik och be-
handling. Detta och andra faktorer kring ämnet belyses i 9 artiklar. 
44 sidor. 45 kr.

■ LUNGCANCER
Kunskaperna om lungcancerns biologi har ökat väsentligt på senare år,
vilket innebär nya möjligheter för både prevention och behandling.
Kombinationen av flera terapeutiska principer innebär bot, eller lind-
ring, för fler patienter. Sex artiklar ger överblick över möjligheter och be-
gränsningar med dagens terapimetoder.
36 sidor. 60 kr.
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