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Den typiske bipolar II-pasient 

• Tilbakevendende depresjoner, ofte 
uten klare psykososiale utløsende 
faktorer 

• Subsyndromale depressive perioder 
vanlig 

• Rapid cycling vanlig 
• Raske stemningssvingninger, timer-

dager, «oppå» de lengre svingningene 
vanlig 

• Personlighetsmessig ofte middels til 
høy nevrotisisme 

• Angst og somatiske symptomer vanlig i 
depressive faser 

• Hypomanier er ikke et problem, ofte 
heller en ressurs 



Tid tilbrakt i ulike faser 

Depresjon 

51% 
Asymptomatisk 

46% 

Hypomani 1% Blandet/cycling 2% 

Judd et al, Arch. Gen. Psychiatry 2003 

86 bipolar II-
pasienter 
 
Intervjuet hvert ½-1 
år 
 
Gjennomsnittlig 13.4 
års oppfølging 





Hva ønsker vi at stemningsstabiliserende 
medikasjon skal bedre? 

• Tilbakevendende depresjoner, ofte 
uten klare psykososiale utløsende 
faktorer 

• Subsyndromale depressive perioder 
vanlig 

• Rapid cycling vanlig 
• Raske stemningssvingninger, timer-

dager, «oppå» de lengre svingningene 
vanlig 

• Personlighetsmessig ofte middels til 
høy nevrotisisme 

• Angst og somatiske symptomer vanlig i 
depressive faser 

• Hypomanier er ikke et problem, ofte 
heller en ressurs 
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Hva kan stemningsstabiliserende 
medikasjon evt. bedre? 

• Tilbakevendende depresjoner, ofte 
uten klare psykososiale utløsende 
faktorer 

• Subsyndromale depressive perioder 
vanlig 

• Rapid cycling vanlig 
• Raske stemningssvingninger, timer-

dager, «oppå» de lengre svingningene 
vanlig 

• Personlighetsmessig ofte middels til 
høy nevrotisisme 

• Angst og somatiske symptomer vanlig i 
depressive faser 

• Hypomanier er ikke et problem, ofte 
heller en ressurs 



Hva kan stemningsstabiliserende 
medikasjon evt. bedre? 

• Tilbakevendende depresjoner, ofte 
uten klare psykososiale utløsende 
faktorer 

• Subsyndromale depressive perioder 
vanlig 

• Rapid cycling vanlig 
• Raske stemningssvingninger, timer-

dager, «oppå» de lengre svingningene 
vanlig 

• Personlighetsmessig ofte middels til 
høy nevrotisisme (?) 

• Angst og somatiske symptomer vanlig i 
depressive faser 

• Hypomanier er ikke et problem, ofte 
heller en ressurs 



Formål med medikamentell 
stemningsstabiliserende behandling 

• Forebygge depressive episoder og små svingninger 

• Hypomanier er sjelden et problem og derfor ikke nødvendig å 
forebygge 

• Hvis hypomani er problematisk, NB vurdere diagnose, evt. 
behandling mer som ved bipolar I 

 



Virkning og bivirkning 

Effekt 
depresjon 

Effekt 
hypomani/ 
mani 

Subjektive 
bivirkninger 

Potensiale 
for 
helseskade 

Lamotrigin 

Litium 

Quetiapin 



Virkning og bivirkning 

Effekt 
depresjon 

Effekt 
hypomani/ 
mani 

Subjektive 
bivirkninger 

Potensiale 
for 
helseskade 

Lamotrigin + 0 0 0 

Litium + + + + 

Quetiapin + + + + 



Virkning og bivirkning 

Effekt 
depresjon 

Effekt 
hypomani/ 
mani 

Subjektive 
bivirkninger 

Potensiale 
for 
helseskade 

Lamotrigin + 0 0 0 

Litium + + + + 

Quetiapin + + + + 

NB spissformulert… 
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Gordon Parker, Australia. 
Psykiater og forsker. 
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Ekspertkommentatorer: 

• Bl.a. Parker, Frangou, Malhi, Zarate, Post, Thase, Tohen, Vieta, 
Yatham, Young.  

• Førstevalg av stabilisator 

– Litium: 11 

– Lamotrigin: 9 

– Antidepressivum monoterapi: 1 

– Kombinasjon som inkluderer quetiapin nevnes av et par 



Gordon Parker selv: 

«In our experience, lamotrigine 200 – 500 mg is an effective and 
particularly well-tolerated maintenance treatment for rapid-
cycling and non-rapid cycling patients» 



Ekspertkommentatorer: 

• Bl.a. Parker, Frangou, Malhi, Zarate, Post, Thase, Tohen, Vieta, 
Yatham, Young.  

• Bruk av antidepressiva som monoterapi: 
– Få advarer direkte mot dette  

– Mange påpeker at risiko for omslag til hypomani er liten 

– Spesiell forsiktighet med noradrenergt virkende medikamenter 
påpekes av flere 

– Forsiktighet ved rapid cycling 

– Gordon Parker: begrenset/redusert effekt over tid 



1993: første beskrivelse av 
lamotrigins effekt på stemningsleie 



Calabrese et al, 2000 

6 måneders vedlikeholdsbehandling:  
Bipolar II: LTG 24 pas.; placebo 28 pas. 
46% i LTG-BIP-II-gruppen stabile i 6 måneder uten tilbakefall 



Mann 45 år 

• På vei ut av arbeidslivet 

• Ustabilitet, av og til suicidalitet 

• Affektiv lidelse? Personlighetsforstyrrelse? 

 



Mann 45 år 

• Utredning ga holdepunkter for  

– En eller to (tradisjonelle) depressive episoder på livstid 

– Hyppig gjentatte Tilbakevendende kortvarig depresjon = 
Recurrent brief depression (RBD) 

• Kunne være suicidal under RBD-episodene 

• Mistanke om komorbide personlighetsmessige forhold av 
betydning 



Recurrent brief depression 

• Depresjoner < 2 ukers varighet, gjerne 2-5 dager 

• Kan være like dype som lengre depresjoner, og inkludere 
suicidalitet 

• Enten med eller uten hypomanier 

• Uavhengig av med/uten hypomani antas RBD å tilhøre det 
bipolare spekter 

 



Mann 45 år 

• Oppstart lamotrigin 

• Effekt først ved dose 700 mg 

• Høyeste serumspeil ca 55 umol/L 

• Tilnærmet opphør av de korte depressive episodene 

• Personlighetstrekk syntes likevel ikke av avgjørende betydning 

• Tilbake i 100 % arbeid 



Kvinne 22 år 

• Bipolar II 

• Stadig utslett når lamotrigindosen nådde 50-60 mg.  

• Selv «baby-tablett-opptrapping» mislyktes 

• Pasienten syntes 65 mg lamotrigin ga effekt sammenlignet 
med ingen behandling, og ønsket vedlikehold med dette 

• På denne dosen serumspeil 9 – 10 umol/L 



Informasjon til pasient: 

• Hjelper ikke her og nå 

• Langvarig opptrapping 

• Kan ta lang tid å bedømme effekt 

• Regne med ett år fra oppstart til man med noen sikkerhet kan 
fastslå grad av effekt 

• Fertile kvinner: informasjon omkring svangerskap og amming 



Opptrapping 

• Følg Felleskatalogens anvisning til 200 mg (stopp tidligere ved 
utslett eller andre bivirkninger) 

• Ved fortsatte symptomer/nye episoder og lite bivirkninger: 
fortsette opptrapping i trinn på 50 – 100 mg med minst to 
ukers intervaller 

• Ved symptomer på overdosering trappes ned til forrige 
dosetrinn 

• NB viktig å forsøke høy nok dosering 

• Serumnivå bør følges, men er kun veiledende. Verdier på 40-
50-tallet (umol/L) kan være nødvendig og akseptabelt for 
enkelte. Klinisk effekt og bivirkninger er det avgjørende. 
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Praktiske momenter 

• Må trappes opp like langsomt igjen etter evt seponering 

• Kombinasjon med østrogen-p-piller: økt dose LTG for å oppnå 
samme serumspeil (inntil dobling) 

– NB redusere LTG ved seponering av p-pille 

– Obs østrogenfri uke -> økning av serumnivå 

• Én eller to doser per døgn, evt skjevfordelt, gis på den måten 
som gir minst bivirkninger 

• Hvis pasienten allerede bruker antidepressiva: 
– Kontinueres under opptrapping 

– Forsøkes seponert når antatt stabil lamotriginbehandling, kanskje ett 
år etter oppstart lamotrigin  

 

 



Svangerskap og amming 

• Svangerskap bør være planlagt 

• Oppdatert informasjon innhentes og gjennomgås med pasienten 
(tilpasset den enkelte) 

• Partner bør fortrinnsvis involveres 

• Ikke sikre holdepunkter for fosterskade 

• Serumkonsentrasjon av LTG faller under svangerskap, dosen må 
vanligvis økes. 

• Serummålinger eks. 1-2 måneders mellomrom 

• Folsyre 0.4 mg – 4 mg fra avsluttet antikonsepsjon, dose uavklart, 
konsulter oppdatert litteratur 

• LTG går over i morsmelk, men effekt på barnet har i liten grad vært 
observert, konsulter oppdatert litteratur 

 



Bruk i nevrologien per idag 

• Mye brukt ved ulike anfallsformer, også som monoterapi 

• Spesielt aktuelt hos kvinner (ikke PCO, lav teratogenisitet) 

• Doser typisk inntil 700-800 mg 

• Speil typisk > 20 umol/L, opp mot 40-50 

• Oftest dosert 2/døgn (NB jevnt speil for å unngå anfall) 

• Lite bekymret for bruk i svangerskap 
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