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Interessekonflikter. 

                             
            

 

         -   Foredragsholder (ikke betalt) på sesjon finansiert av farmasøytisk firma (Ferrer) 

           ECNP-kongress Berlin 2014. 

       -   Deltager i nasjonalt BRAIN-forskningsnettverk. Støtte av Glaxo til etablering av 

           nettverket. 

       -   Støtte fra diverse inkludert farmasøytisk industri til forskningsstudie «Akutte 

           affektive syndromer» på 1990- tallet. 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

   

 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/Nyheter/2016/Interessekonflikter-i-norsk-psykiatri/


Tema jeg skal berøre. 

«Do not harm». 

1:  Hovedvekt på akuttbehandling: 

      Bzd ved akutte psykiatriske kriser.  

      Bzd har et rykte. Klinisk og  vitenskapelig vektlegging av ufordelaktige egenskaper  

       for eksempel avhengighetsskapende potensiale ved langtidsbruk.  

      Min påstand:  

     Konsekvensen er at en rekke pasienter ikke får optimal behandling, 

      utsettes for unødvendige bivirkninger eller kommer i fare. 

  

2:   Noen akutt-tilstander hvor bzd har fordeler. 

 

3:   Noe farmakologiske ting å tenke på. 

 

4:   Kort om langtidsbehandling. 

 

5: Industri-uavhengig kunnskap og informasjon om psykoaktive 

medikamenter i norsk psykiatri. 

 



Akutte psykiatriske kriser og situasjoner. 

1: Komplekse situasjoner.  

    Mangelfull oversikt over bakgrunn, begrenset samarbeid, 

    sammensatte problemstillinger. 

2: Dynamiske situasjoner.  

    Det haster. Diagnostikk utfordrende. Begrenset tid  

    tid for avgjørelser til tross for begrenset kunnskap om tilstanden.  

    Avgjørelser må fattes med begrenset oversikt over mulige risikofaktorer. 

 

«Any course of action or inaction may have serious adverse effects. It is 

therefore important for clinicians to remember that they must first do no 

harm. Even an objectively good response may leave the patient feeling 

traumatized and angered by the process». 
  

- Allen et al. «Treatment of behavioral emergencies…». Journ Psychiatric Pract 2003; 9; 2005;11 

- Garriga et al. «Assessment and management of agitation in psychiatry». World Journ 

                                                                                      Biological  Psychiatry 2016; 17:2. 

           

 

 



Den akuttpsykiatriske pasient. 

• Akuttpsykiatriske tilstander preges av livskriser komplisert av rusmiddelbruk, 

polyfarmasi, utfordrende atferd og multiple psykiatriske og somatiske 

diagnoser. 

                                                     Zealberg&Brady. Psychiatr Clin North Am 1999, 22 

 

• Komorbid rus er meget vanlig. Alt fra rene rusutløste psykiatriske tilstander 

til alvorlige psykiatriske lidelser forverret av rusmiddelbruk.  

• Ved innleggelse  vil rundt 30 % av pasientene fylle kriterier for ruslidelse. 

Enda flere vil være påvirket av rusmidler men ikke i en slik grad at de 

diagnostiske kriterier for ruslidelse er oppfylt.  

• Mordal viste at nesten halvparten av pasienter ved akuttpsykiatriske 

avdelinger er påvirket av flere stoffer samtidig.  15 % pos. amfetaminer. 
                                                                                                                          Mordal. J Clin Psychopharmacol 2010; 30. 

         
                                               

 

 



Diagnostikk usikker og det haster… 

1) Årsaker til-, og 2) effekter av agitasjon, angst og «desperasjon» 

      potensielle cardiotoxiske effekter . 

3)  Rusmidler: Stimulantia (adrenerge), hallusinogener  

       (anticholinerge) ++ lignende effekter. 

4) Medikamenter: Overdoser cycliske AD, SSRIs, + en rekke 

      «håndkjøpspreparater» har toksisitetsprofiler som inkluderer 

     anticholinerge, proconvulsive, og cardiotoksiske effekter. 

       OVERLAPPER MED BIVIRKNINGER AV «ANTIPSYKOTIKA».  

                                                                 En potensiell «deadly mix»… 

                                             

                                             Do not harm! 

    VÆR FORSIKTIG MED FYSISKE TVANGSMIDLER OPPI DETTE !!! 

 



Noen pasientkategorier hvor bzd har alle grader av fordeler. 

Depresjoner preget av agitasjon, angst, panikk og «desperasjon». 

Prioritering 1: Agitasjonen… og «desperasjonen» må behandles. 

Vi har nå en rekke studier: Predikerer nært forestående suicid. 

  

1) Her gir vi ikke antidepressiva (AD). 

2) Hvis noen andre har gitt det må det seponeres! 

    «Noen» hevder: AD har effekt på motorisk hemning først... Det er en 

myte! Finner dette ved AD gitt i alle indikasjoner, også de friske. 

 

Medikamentell prioritering1: Her har bnz en åpenbar viktig plass.  

1) Bnz reduserer agitasjon, desperasjon og impulsivitet. 

2) Riktig brukt kan det forhindre suicid. 

 



Komorbid rus- og psykiatrisk lidelse. 

• Amfetaminer hyppig i Norge. Mordal et al.  

• Nye psykoaktive substanser (NPS) kjøpt via internett økende. Parallelt så har bruk av 

g-hydroksybutyrat (GHB), g-butyrolakton (GBL) og MDMA blitt vanligere.  

                                                                                                                                                               T.Aamo, pers meddelelse.. 

 

• Skille intoksikasjon og abstinens. De fleste akutte intoksikasjoner ikke i behov av 

spesifikk behandling. Ved blandingsmisbruk mulig samtidig intoks og abstinens.  

• Abstinenssymptomer oftest den akutte, terapeutiske utfordring.  

• Umiddelbar diagnostikk og behandling er nødvendig for å forhindre progresjon til 

delirøse tilstander med potensiale for betydelig morbiditet og mortalitet. 

  

• Mangel på randomiserte studier mellom ulike medikamenttyper i 

slike kliniske akuttsituasjoner. Expert guideline fra USA m fl 

anbefaler at bnz vil være førstevalg for de fleste tilstander hvor 

agens er kjent, agens er ukjent eller abstinens fra flere ulike 

stoffer mistenkes.    Allen et al. 2005. 

     -  Eneste unntak alkoholintoksikasjon. 



Rus og psykiatri forts. 

• Vanligste rusmiddel alkohol. Standardbehandling av alvorlig 

alkoholabstinens er bnz i en rekke land. 

•  Bnz er også trygge førstevalg ved abstinens av sentralstimulerende 

midler, hallusinogener, NPS og GHB/GBL (event barbiturat).  

• Rusmidler kan ha spesifikke effekter på hjertefunksjon 

(hallusinogener), indusere krampeanfall (kokain), gi 

ekstrapyramidale bivirkninger ved samtidig bruk av antipsykotika 

(stimulantia ).  

     - Kan forsterke potensielt effekt av agitasjon og abstinens. 

       Antipsykotika kan ytterligere forsterke. Bør brukes med forsiktighet. 

                    Do not harm! Bnz er trygge valg.  

                                                Day. BMJ. 2015;350:h715.  

                                                                                            van Harten. J Clin Psychiatry 1998;59 

 

 



Katatoni 

- Katatoni sees ved en rekke psykiatriske og somatiske tilstander. Underdiagnostisert 

- Autonomt nevropsykiatrisk syndrom: en retardert-stuporøs form og en agitert form.  

- Akutt katatoni kan progrediere til malign katatoni med symptomer som hypertermi, 

      takykardi, hypertensjon og DIC (letal tilstand). 

- Medikament- eller rusmiddelutløste serotoninerge eller antikolinerge syndromer kan 

      gi alvorlig katatoni. 

- Primær behandling av katatoni er bnz, spesielt lorazepam (event ECT). I.V. 

lorazepam effekt i 70 %. 

- Maligne nevroleptikasyndr ansees å være utløst av dopamin-blokade. 

-  Symptomer og mortalitet kan i alvorlige tilfelle være identiske med malign katatoni. 

- Bruk av ethvert medikament som har dopaminblokkerende effekt svært betenkelig 

også i akutte tilstander der katatoni er ledd i schizofren grunnlidelse.  

                                            Do not harm! 

 
Jaimes-Albornoz&Serra-Mestres. Catatonia in the emergency department. Emerg Med J. 2012;29. 

Daniels. Catatonia: clin aspects and neurobiol correlates. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2009;21. 

Strawn et al. Neuroleptic malignant syndrome. Am J Psychiatry 2007;164. 

Luchini. ECT in catatonic patients: Efficacy and predictors of response. World Journ Psychiatry 2015;5 

Fink. Biol Psychiatry 1996;39. 



Akutte hjerneorganiske tilstander. 

Kan gi alvorlige psykiatriske symptomer. 

- Tilstander utløst av paroksysmal, cerebral hyperaktivitet hyppig. 

 Fellestrekk: Rask utvikling av polymorfe symptomkompleks preget av svært 

fluktuerende symptomer, agitasjon og utfordrende adferd. 

 

- Cerebrale inflammasjonstilstander som for eksempel limbiske encefalitter. 

  

- I akuttsituasjoner fare for utagering. Medikasjon i situasjoner hvor primær 

     diagnostikk er mangelfull og ytterligere utredning umulig. 

 

- Tilbakeholdenhet med medikamenter som senker krampeterskel. Bnz et 

godt førstevalg i akuttfasen.  

          Riss. Benzodiazepines in epilepsy: pharmacology and pharmacokinetics. Acta Neurol Scand. 2008;118. 

                 Vaaler. Acute unstable depression…BMC Neurology 2010;10. 

                Boutros. Epilepsy spectrum disorders…Medical Hypotheses 2015;85. 

                Roberts & Roberts. Mild traumatic brain injury…San Diego, USA: Plural Publishing; 2011. 

 



Farmakologi ved akutt agitasjon. Guidelinekonklusjoner. 
Ukjent eller multiple årsaker til akutt agitasjon. 

• Lite forskning. Generelt mangelfulle data i feltet. 

 

• Bnz er safe…mer eller mindre alltid. 

 

• Tillegg av antipsykotika ved psykotiske symptomer. 

 

• Obs for eks GHB og behov for høye doser bnz.  

     Barbiturater et alternativ / tillegg.  

 

 



Andre akutt-tilstander. 

• Delirium er et symptom på underliggende medisinsk forstyrrelse som 

affiserer hjernefunksjon, eller et hurtig skifte i hjernens «etablerte 

omgivelser». 

      Bnz aktuelt ved mange tilstander (Bnz / alkohol abstinens delirium). 

 

• Medikamentutløste agitasjonstilstander (Antidepressiva og antipsykotika). 

      Akathisi (agitasjon) ved oppstart, doseøkning, dosereduksjon og 

      seponering. 
                                                                                 Satterthwaite. J Clin Psychiatry 2008. 

                                                                                Vaaler & Fasmer. Tidsskr Nor Laegeforen 

 

• Bnz ved ulike bevegelsesforstyrrelser (eks akathisi). 

  

• Bnz viktig ved psykotiske gjennombrudd i schizofreni / BP mani. 

Indikasjonen for bnz økt ved komorbid rus eller somatisk sykdom. 
 



Akutte bivirkninger av bnz. 

• Ved akutte kriser er bnz generelt trygge medikamenter med høy terapeutisk indeks. 

Akutte uforutsette hendelser kan opptre når det brukes sammen med andre 

psykotrope medikamenter med hemmende effekt på CNS. Det vanligste eksempel på 

det er alkohol. 

Dell'osso & Lader. «Do benzodiazepines still deserve a major role in the treatment of psychiatric 

disorders? A critical reappraisal.» Eur Psychiatry. 2013;28(1) 

 

• Forsiktighet hos eldre med redusert almenntilstand og pasienter med kronisk 

obstruktiv lungesykdom. 

 

• Det hevdes at paradoksale effekter (aggressive kontrolltap) kan være et problem ved 

bruk av bnz i akuttfasen. I kliniske placebokontrollerte studier forkommer fenomenet 

hos mindre enn 1 % av pasientene 

Albrecht. «Benzodiazepine use and aggressive behaviour: a systematic review». Aust N Z J 

Psychiatry 2014; 48(12) 



Toleranseutvikling og avhengighet ved akutte kriser. 

• Det er ubestridt at bnz har et vanedannende potensiale med 

muligheter for seinere seponeringsproblemer.  Fare for tilvenning 

minimal de første to til fire uker.   

• I akuttsituasjonen vil behandlingen være indisert for relativt 

kortvarige, akutte og forbigående tilstander som agiterte depresjoner 

eller akutte forverringer av kroniske tilstander som for eksempel 

schizofreni eller mani.  

• For de ulike grunnlidelser vil uttalt angst og agitasjon være to av 

flere symptomer i den akutte fasen. Faren for tilvenning vil være liten 

da den uttalte angst og agitasjon forsvinner når den akutte fasen er 

over. 
 Dell'osso & Lader. «Do bnz still deserve a major role in the treatment of psychiatric disorders? A 

critical reappraisal». Eur Psychiatry 2013;28. 

  

 



Preparatvalg og dosering 

 
• Utenfor sykehus unngå hurtigvirkende bnz med kort halveringstid (< 6 

timer).  Relativt høy fettløslighet og affinitet til reseptor mulig assosiert med 

mer potensiale for misbruk og bivirkninger (alprazolam, triazolam). 

Clonazepam «motsatt» profil med mulig mindre avhengighet og bivirkn. 
                                Cosci. «Clinical methodology matters…». Psychother Psychosom 2015;84.  

• I sykehus vil lorazepam ha fordeler fremfor de andre. Det virker relativt 

raskt, finnes i både peroral og parenteral administrasjonsform, er uten 

aktive metabolitter og har en forutsigbar biologisk tilgjengelighet. 

                               Riss. «Benzodiazepines in epilepsy: pharmacology and 

                                        pharmacokinetics.» Acta Neurol Scand 2008; 118(2) 

• Doseringen bør være så lav som mulig, men titrert opp til adekvat klinisk 

effekt. Må individualiseres. Noen kliniske tilstander, som for eksempel 

GHB/GBL-abstinens, kan kreve høye doser bnz. Ved svært alvorlig 

GHB/GBL-abstinens kan også høye doser bnz ha utilfredsstillende effekt. 

Tilleggsbehandling med barbiturater er da et aktuelt alternativ. 
                                Ghio. «Management and treatment of gamma butyrolactone withdrawal syndrome: 

                                a case report and review.» J Psychiatr Pract 2014; 20(4) 

 



«Langtidsbehandling» med bnz. 
 

• Hvis noe positivt om bnz publiseres følges det gjerne av en bølge med 

negativt. 

• Vanskelig å nå fram med realistisk informasjon pga følelser og «fronter». 

• Fare for tilvenning er overvurdert. De fleste øker ikke dosen. 

• Relativt få avhengige blant svært mange brukere. 

• De er mere effektive enn ADs for angstlidelser..på kort- og lengere sikt. 

      Hvis ADs prøves «head-to-head» mot bnz taper ADs..på effekt og bivirkn. 

• De har mindre bivirkninger enn ADs..på kort og lengere sikt. 

• Det er ikke slik at dosen må økes og økes… 

• ADs gir sannsynligvis mer bivirkninger og seponeringsplager enn bnz. 

 
                                -Balon. Need for a realistic appraisal of bnz. World Psychiatry 2015;14:2  

                                   - Fava. Bnz in anxiety disorders. JAMA Psychiatry 2015;72:7 

                                   - Willems. Tolerance to bnz among long-time users. Family Practice 2013;30. 

     -Rosenheck. Bnz safety: Mortality risk or multiple chronic disease comorbidity? J Clin Psychiatry 2016;77:5 

-Offidani. Efficacy and tolerability of bnz vs. Antidepressants in anxiety disorders: A systematic review and meta-

analysis. Psychther Psychsom 2013;82. 

- Nielsen. «What is the difference between dependence and withdrawal reactions? A comparison of bnz and 

SSRIs». Addiction 2011;107. 

 

 



Toleranseutvikling, misbruk og avhengighet.  

• Andelen som misbruker er lavt. Brukes av svært mange. 

                             Balon. «Need for a realistic appraisal of bnz».World Psychiatry 2015;14:2. 

   Starcevic. «The reappraisal of bnz in the treatm of anxiety and rel disord». Exp Rev Neurother 2014. 

 

• Tendensen til toleranseutvikling er lav. 
             Willems. «Tolerance to bnz among long-term users in primary care». Family Pract  2013; 30. 

 

• Gis til de som har komorbide tilstander. 

        Kroll. «Bnz are prescribed more frequently to patients already at risk for for 

                bnz-related adverse events in primary care». J Gen Intern Med 2016; 31(9) 

          
 

 

                                  

 

 

                                                                       



Kritikken mot bnz. Et par eksempler til: 

Tidlig død…»fremskyndet» Alzheimers. 

 
Resultater fra observasjonsstudier: 

1)  Bnz øker dødlighet i ulike pasientgrupper…for eks pas med schizofreni. 

                                       Fontanella . «Bnz use and risk of mortality…». J Clin Psychiatry 2016;77. 

                                    Tiihonen. «Polypharmacy with antipsychotics…» Arch Gen Psychiatry 2012;69. 

  -Dette er observasjonsstudier. Funnene kan bedre forklares som «statistiske assosiasjoner» enn 

effekter av bnz. Det er pasienter med en rekke tilstander. «Multiple chronic conditions». 

                                      Rosenheck & Sofouglu. «Bnz safety…» J Clin Psychiatry 2016;77:5 

Hill. «The environment and disease: association or causation?» Proc R Soc Med 1965; 58 (5): 661-7. 

Lawlor. «Commentary: The hormone relacement-coronary heart disease conundrum: is this the death 

of observational epidemiology? Intern J Epidemiology 2004;33.                                                                           

 

2) Bnz øker sannsynlighet for Alzheimers. 

        de Gage. «Bnz use and risk of Alzheimer’s disease: case-control study» BMJ 2014;349:g5205. 

     Denne studie har en viss grad av kontroll. Men den er retrospektiv… 

         Salzman & Shader. «Bnz use and risk of Alzheimer disease». J Clin Psychopharmacol 2015;35. 

 

Fellestrekk: Forskere trekker konklusjoner de ikke har data for. Det er synd og 

det går ut over pasientene. 
    Bnz er fint i noen situasjoner også hos gamle (S & S. J Clin Psychopharm) 

    Hva i alle dager er det som gjør at noen vil nekte schizofrene bnz? 

                                            



Industri-uavhengig kunnskap og informasjon om psykoaktive 

medikamenter i norsk psykiatri. 
Bnz, antipsykotika, ADs… 

•  Slik info er etterspurt og ønsket. Likevel vanskelig å nå fram. 

• Kollegaer tjener sekssifret årlig fra farmasøytisk industri.  Samtidig «Fagfeller» i Tidsskrift DNLF.  

                         http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk- 

                         forening/Nyheter/2016/Interessekonflikter-i-norsk-psykiatri/ 

- «Hvis du mottar penger fra farmasøytisk industri for tjenester i et tematisk område, 

kan du ikke velges til å inneha posisjoner der du får innflytelse på hvordan behandling 

og eventuell medikamentbruk i de samme eller tilgrensende områder skal være.» 

- Du bør ikke forelese på obligatoriske kurs for LIS. Du bør ikke inviteres. 

 

Til alle: Det er ikke lett å skifte mening…i alle fall hvis men har investert følelser…men det går. 

   Sir Murray. «Mistakes I have made in my research career». Schizophrenia Bul 2016. 

Kendric.    Doctoring Data: How to sort out medical advice from medical nonsense. 

                                                                                                         Colombus Publ 2014. 

Tavris & Aronson. Mistakes were made (but not by me). Why we justify foolisk beliefs, 

                             bad decisions, and hurtful acts.                          Mariner books 2015. 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-


Agiterte depresjoner og umiddelbar suicidfare. 

       Innlagte pas med depressiv episode (n=ca. 850). Fulgt prospektivt under og etter innleggelse. 

 

       49 % tidligere suicidforsøk.   

       39 % henvist for suicidal intensjon. 

       78 % benektet suicidal intensjon i deres siste samtale om temaet.                                      

      

•   79 % fylte kriterier for alvorlig / ekstrem angst og/eller agitasjon. 

•  Standard risiko vurderinger og forsiktighetsregler brukt var av begrenset verdi for  

          å forhindre suicid. 

•    Tillegg av alvorlighetsgrad av angst og agitasjon til vår   

        risikovurdering kan hjelpe oss å identifisere pasienter med 

        umiddelbare risiko og indikere effektive intervensjoner. 

•   «Effektiv anxiolytisk medikasjon så godt som ikke brukt». 

 

                                                                   Fawcett et al. Am J Psychiatry 1987;144. 

                                                                             Busch et al. J Clin Psychiatry 2003; 64 



«Den suicidale prosess». 

Studie i populasjon av pas etter suicidforsøk. Data 

innhentet < 3 døgn etter forsøket. N=82. (105 mulige). 

 

 

39 (47,6 %) mindre enn ti minutter for hele den suicidale prosess. 

 

61 (74,4 %) «decision-making period» mindre enn ti minutter. 

 

                                                      Deisenhammer et al. J Clin Psychiatry 2009. 

 

• Jørstad et al. 2015. Kvalitative data. Analoge funn. 



Oppsummering. 

• Bnz bør være førstevalg ved en rekke akutte psykiatriske kriser. 

• Avhengighetsproblematikken er mindre enn mange vil ha det til. 

• Langtidsbruk relativt safe. 

• Ved en rekke angstlidelser har bnz bedre effekt enn ADs. Dette 

både på kort- og lang sikt. 

• Ved de samme tilstander har bnz mindre bivirkninger enn ADs. 

Dette både på kort- og lang sikt.  

 

• Hvis dere ikke aksepterer noe annet fra dette innlegget: 

     Når pasienter med depresjon samtidig har/utvikler  

    agitasjon/panikk/alvorlig angst/desperasjon  

        så gir vi benzodiazepiner umiddelbart. 

 


