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På Dikemark i Asker kommune har Oslo kommune 
fortsatt psykiatriske tilbud, på sykehuset som ble reist i 
1898. 36 bygninger med uteområder ble fredet i 2012, 
og omfanget av aktivitet er ikke det det engang var. De 
fleste bygningene står i dag tomme. I kombinasjon med 
naturskjønne omgivelser innebærer det at det kan være 
ganske fredelig. Det passer ofte veldig bra for personer 
med utviklingshemning og autisme, som sliter med 
omfattende psykiatriske problemer. Og nettopp denne 
gruppen er blant dem som fortsatt tilbys behandling her. 
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Oslo universitetssykehus, seksjon for 
utviklingshemning og autisme, tilbyr 
behandling av psykiske lidelser til personer 
over 16 år med utviklingshemning/
autisme, primært i helseregion Sør-Øst. 
Seksjonen består av enhet for forskning og 
utvikling, to døgnenheter med til sammen 
10 døgnplasser samt en enhet for 
ambulante og polikliniske tjenester. 

Tilbudet er bredt, og legger naturligvis 
vekt på miljøterapeutisk behandling. Ved 
alvorlige lidelser vurderes også 
medikamentell behandling. På fagdager 
avdelingen arrangerte, pratet 
seksjonsoverlege Siv Høidal (UXSHKR@
ous-hf.no) om medikamentell behandling 
for denne gruppen.

Diagnose
Utgangspunktet for medikamentell 
behandling er å stille riktig diagnose, 
forteller Høidal. Det er ikke alltid de 
klarer å stille en eksakt diagnose, men ut 
fra de opplysningene som samles inn 
skaffer de seg uansett en formening om 
hva de tror det er, slik at de vet hva de 
behandler. 

Psykisk lidelse hos personer med 
utviklingshemning og evt. autisme skal 
behandles medikamentelt som hos andre 
med samme lidelse. Mennesker med 
kognitiv funksjonshemning har en mer 
sårbar hjerne og medisineringen bør derfor 
trappes langsommere opp, og eventuelt bør 

det brukes mindre doser. Personer med 
utviklingshemning, og spesielt de som i 
tillegg har autisme, ser ut til å reagere 
hyppigere med bivirkninger enn andre. 

Det finnes ofte mange aktuelle 
medikamenter, og man velger først de som 
antas å ha minst bivirkninger. Det er 
gjerne de nyere typene. De kan gi 
bivirkninger de også, men ofte ikke fullt så 
plagsomme som de eldre typene. Å finne 
frem til god medikamentell behandling for 
den enkelte kan være tidkrevende.

Ofte foretar de serumkonsentrasjons-
målinger. Dette er blodprøver som viser 
hvor mye legemiddel som finnes i blodet 
etter at kroppen har tatt opp, fordelt og 
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startet nedbrytningen av legemiddelet. Er 
verdiene høye, må man være særlig 
oppmerksom på bivirkninger. Man må i 
det hele tatt være spesielt opptatt av å lete 
etter bivirkninger hos disse klientene, 
ettersom mange av dem ikke selv har gode 
rapporteringsevner.

Anamnese
Før oppstart av behandling foretas en 
skikkelig anamnese. Anamnese er en 
sykehistorie som er basert på opplysninger 
gitt av klienten selv eller dennes pårørende 
eller personale i samtale med legen. En 
anamnese skal inneholde opplysninger om 
symptomer og plager klienten har hatt 
gjennom livet, og om sykelighet i familien. 
Også medikamenthistorien deres er viktig, 
og man spør gjerne om klienten bruker 
koffein eller nikotin. Dette kan ha 
betydning. Nikotin virker inn på 
medikamentbearbeidingen i kroppen. En 
person med utviklingshemning røykte 60 
sigaretter daglig, og brukte store doser 
med antipsykotisk medikasjon. Da hun 
kom til Dikemark trappet hun ned til 20 
sigaretter pr dag. Da fikk hun veldig sterke 
bivirkninger av medikamentene hun 
brukte. Derfor reduserte de mengden av 
antipsykotisk medikasjon betydelig. Det 
gikk veldig fint. Men da hun ble skrevet ut 
av avdelingen begynte hun å røyke like 
mye som før. Dette nedsatte effekten av 
medikamentene, og hun ble veldig 
psykotisk. Det er mye man skal ta hensyn 
til når man vurdere medikamenter og 
dosering av disse, forteller Høidal.

Måling av blodtrykk og puls er viktig. 
Flere typer psykofarmaka kan virke inn på 
blodtrykk og puls. Høyde og vekt er med i 

vurderingen av dosering. Psykofarmaka 
kan gi betydelig vektøkning, men noen 
kan også medføre vektnedgang. Blodprøve 
for å måle hvite blodlegemer er viktig. Ved 
bruk av noen medikamenter kan antall 
hvite blodlegemer bli minsket, og dette 
kan bli ganske farlig. Videre kan 
leverfunksjonsprøver og nyrefunksjons-
prøver være aktuelt. For eksempel virker 
Litium, som kan være aktuelt ved bipolar 
lidelse, inn på nyrefunksjonen. 
Hormonprøver og prøver av stoffskifte er 
aktuelt.  Fettstoffer i blodet kan øke ved 
bruk av psykofarmaka, så også dette måles.  
Måling av blodsukker og EKG benyttes 
også. Det er svært sjelden at psykofarmaka 
gir rytmeforstyrrelser for hjertet, men det 
kan bli alvorlig når det skjer. Derfor tar de 
EKG før de starter opp, og gjerne også 
etter at vedkommende har brukt 
psykofarmaka eller har begynt på et nytt 
preparat og brukt det i en måned eller to. 

Vurderinger
På avdelingen observeres både virkningene 
og bivirkningene nøye. For å få gode 
vurderinger er det viktig å samarbeide om 
observasjoner med de pårørende og med 
boligpersonale og ansatte ved arbeidsplass 
og dagsenter. Med andre ord de som 
kjenner klienten best. 

Ofte tar det tid før effekten inntrer, og 

Ved bruk av antidepressiva er  
det ofte slik at bivirkningene  
kommer først, mens den gode  
virkningen eventuelt kommer 

 etter hvert.
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det kan ta tid å komme opp i optimal dose.  
Ved bruk av antidepressiva er det ofte slik 
at bivirkningene kommer først, mens den 
gode virkningen eventuelt kommer etter 
hvert. 

Bivirkninger
Ved bruk av antipsykotiske preparater kan 
ekstrapyramidale bivirkninger forekomme. 
Først og fremst hos de som bruker eldre 
psykofarmaka og som bruker det over lang 
tid. Men det kan også forekomme med 
nyere typer. Dette er meget plagsomme 
bivirkninger, som påvirker den motoriske 
delen av sentralnervesystemet. Slike 
bivirkninger inkluderer Parkinsonisme 
med skjelving (tremor) og stivhet, akatisi 
(rastløshet, bevegelsestrang), dystoni 
(ufrivillige muskelsammentrekninger) og 
ved lang tids bruk også tardiv dyskinesi 
(repetitive, ufrivillige og meningsløse 
bevegelsesmønstre). 

Det ses også av og til når man slutter 
med medisinene, og behandlingen 
innebærer da å gi en liten dose med det 
aktive stoffet som forårsaket 
bivirkningene. 

Metabolsk syndrom (risikofaktorer for 
hjerte- og karsykdom og diabetes type 2) 
er bivirkninger som kan forekomme ved de 
nyere antipsykotiske preparatene. 

Høidal innleder neste setning med å si 
at hun ikke vil skremme folk, men at man 
også må være oppmerksom på det svært 
sjeldent forekommende malignt 
nevroleptikasyndrom. Dessverre ser det ut 
til at personer med utviklingshemning 
utvikler dette lettere enn andre. I sine 20 
år i allmenpsykiatrien har hun kun møtt et 
par stykker med denne type bivirkninger, 

mens hun i de syv årene hun har jobbet 
ved avdelingen for mennesker med 
utviklingshemning har møtt fire-fem. 
Bivirkningene er potensielt dødelige, men 
det har gått bra med alle disse fordi man 
har gjenkjent det tidlig nok. Bivirkningene 
innebærer muskelstivhet, og økning av 
kroppstemperaturen. 

Virkninger
En side av medikamenter er bivirkninger, 
men de kan jo definitivt også ha gode, 
tilsiktede effekter på psykiatriske lidelser. I 
mange tilfeller bidrar medikamentell 
behandling til at personer med 
utviklingshemning, autisme og psykiske 
lidelser får svært mye bedre liv enn de 
ellers hadde hatt. Mange opplever veldig 
god tilsiktet virkning, og få bivirkninger. 
Men for noen er det omvendt. Det er 
komplisert, og krever grundig oppfølging, 
avslutter Høidal.

Oppsummering
Medikamenter er nyttige hjelpemidler ved 
alvorlig plagsom psykisk lidelse. 
Medikamenter kan gi alvorlige og 
generende bivirkninger, selv om det er 
sjeldent. Det at bivirkninger som kan være 
plagsomme og en sjelden gang alvorlige 
finnes, gjør det helt nødvendig med god 
oppfølging. Frykt for bivirkninger må dog 
ikke stå i veien for at personer med 
psykiske lidelser får adekvat 
medikamentell behandling.  Personer med 
utviklingshemning har like stor rett som 
andre til å få adekvat behandling av sine 
lidelser. •••
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