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Sindslidelse

Dette temahæfte handler 

om psykofarmaka 

og udviklingshæmmede. 

Temahæftet er skrevet 

til personale og pårørende, 

der er i daglig kontakt 

med udviklingshæmmede.



Psykiske lidelser rammer også udviklingshæmmede. Hver tredje menes at
lide af en psykisk forstyrrelse, der kræver behandling. En af behandlings-
formerne for en psykiatrisk lidelse er medicin. Psykofarmaka hedder de
typer af medicin, der gives mod psykiske lidelser.

Medicinen kan og skal aldrig stå alene. Den skal bruges i kombination
med andre behandlingsformer. I arbejdet med udviklingshæmmede er det
særligt pædagogikken, men også terapiformer som miljø-, samtale- og
musikterapi, der gøres brug af.

Det kan være svært at stille den rette psykiatriske diagnose, når det drejer
sig om udviklingshæmmede. Udviklingshæmmede er ikke en ensartet
gruppe, men er meget forskellige i graden af udviklingshæmning. 

Mange udviklingshæmmede kan ikke gøre rede for deres symptomer.
Måske har de intet talesprog. En psykisk lidelse kan også fremtræde
anderledes end hos et psykisk sygt menneske, der ikke er udviklings-
hæmmet. Mange symptomer kan misforstås som tegn på selve
udviklingshæmningen eller den naturlige alderdom. Symptomerne kan
også være led i en fejlmedicinering. Alle disse faktorer gør det vanskeligt
at finde ud af, hvad der egentlig er galt. Det kræver ressourcer og tilsyn
af en psykiater (en speciallæge i psykiatri) med viden om udviklings-
hæmmede for at få den endelige diagnose på plads og behandlingen 
i gang. 
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Psykofarmaka og 
udviklingshæmning
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Sindslidelse

Det er lægen, der stiller diagnosen og udskriver medicinen. Men for at
stille den rette diagnose har lægen brug for personalets og de pårørendes
hjælp. De er vigtige samarbejdspartnere. De kan ofte bedst beskrive
sygdommens start og udvikling. Det er dem, der oplever den udviklings-
hæmmede i dagligdagen. Det er dem, der ser ændringerne i adfærden.
Og det er ofte fra dem, at initiativet til at søge hjælp skal komme. Derfor
er deres observationer og måden at formidle dem videre på af stor
betydning for, at den rette behandling sættes i gang. Information og
samarbejde betyder meget for et positivt behandlingsforløb. Jo tidligere
en behandling sættes i gang – jo bedre et forløb. Ofte er det de
pårørende (jævnfør lov om patientrettigheder), der på patientens vegne
skal sige ja, før behandlingen startes.

Medicin har mange fordele – men også ulemper. Psykofarmaka har
bivirkninger, der kan være både lette og svære, og som kan variere meget
fra menneske til menneske. Hos nogle forsvinder symptomerne, mens de
måske kun dæmpes en smule eller kun forsvinder forbigående hos andre.
Det er derfor vigtigt, at personale og pårørende ved, hvad medicinen kan
og ikke kan. Eventuelle fordomme og myter om psykofarmaka bør også
ryddes af vejen. Behandlingen skal altid følges nøje. Der skal gives en
forklaring om virkning og bivirkning, hvor længe behandlingen varer, og
hvornår virkningen indtræder (se skemaet nederst side 35 til brug for
personalet i forbindelse med ordination af ny medicin og regulering af
igangværende behandling).

– De siger, jeg er syg, 

fordi jeg hører stemmer.

Men jeg synes altså, jeg kan

høre en psykiater, der siger,

jeg er rask.



Kun udviklingshæmmede med et veludviklet talesprog kan give udtryk 
for, at de oplever bivirkninger. Til gengæld kan de fleste bivirkninger
observeres af personalet og de pårørende. Det er meget vigtigt, at man 
er opmærksom på dette.

Psykofarmaka gives for det meste som tabletter, men kan også gives som
indsprøjtninger eller depotpræparat. Depotpræparat virker ved én dosis i
2-4 uger. Det gives oftest som indsprøjtning. 

Før medicinen kan virke, skal den transporteres med blodet op til hjernen.
I hjernen trænger den ind i det lille mellemrum (synapsen), der findes
mellem hjernecellerne. Her påvirkes mængden af signalstoffer (neuro-
transmittere), og den psykofarmakologiske virkning indtræder. 

Det handler om at finde den laveste effektive dosis, når man behandler
med psykofarmaka.

Psykofarmaka kan deles ind i 6 forskellige grupper:

1) Antipsykotika
2) Antidepressiva
3) Stemningsstabiliserende lægemidler
4) Angstdæmpende medicin (anxiolytika)
5) Sovemedicin
6) Medicin mod Alzheimer-demens.
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Antipsykotika



Antipsykotika (tidligere kaldet neuroleptika) bruges primært i forbindelse
med skizofreni og beslægtede psykoser. Desuden anvendes antipsykotika
også i små doser ved behandlingen af uro og angst, der ikke skyldes
psykose.

Uanset diagnose dæmper antipsykotika de psykotiske symptomer som
hallucinationer, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser.

Antipsykotika:
• Dæmper psykotiske symptomer (hallucinationer og vrangforestillinger)
• Dæmper angst, agitation (ophidselse) og uro
• Virker sederende (beroligende) og sløvende
• Dæmper følelser og sanser
• Dæmper ufrivillige bevægelser
• Modvirker kvalme og opkastninger.

Antipsykotika helbreder ikke sygdommen, men påvirker symptomerne.
Symptomerne dukker dog ofte op igen, hvis behandlingen afbrydes, eller
medicinen nedsættes.

Antipsykotika er den gruppe af psykofarmaka, der bruges mest i
behandlingen af udviklingshæmmede. Dette skyldes ikke, at de er mere
psykotiske eller skizofrene end andre, men at antipsykotika menes at
kunne dæmpe uro og have en effekt på adfærdsforstyrrelser som fx
aggression og selvskadende adfærd. Det er dog ikke dokumenteret at
virke på adfærdsforstyrrelser – bortset fra visse former for selvskadende
adfærd som fx hovedbanken, kradsen eller biden sig selv. 
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Antipsykotika
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Antipsykotika

Ordforklaringer

Hallucinationer 
Falske sanseindtryk. Sanselignende oplevelser af privat
karakter uden hold i virkeligheden. De opfattes af
personen som virkelige og kan knytte sig til alle sanser:
høre-, syns-, føle-, smags-, lugthallucinationer. Personen
hører, ser, smager, lugter eller føler noget, som ingen
andre oplever. Man hører måske diffus støj af banken og
bølger eller stemmer, der kommenterer ens adfærd. Man
ser noget, som ingen andre ser. Man lugter noget. Man
har kropslige oplevelser af en brændende eller stikkende
fornemmelse eller af elektriske stråler, der påvirker
kroppen. Man smager noget. Nægter måske at spise
maden af frygt for gift. Kendetegnende for hallucina-
tionerne er, at de af den sindslidende opleves som uhyre
virkelige. 

Vrangforestillinger
Forestillinger om forhold, som er usandsynlige eller
urealistiske. De kan ikke opleves af andre, men er
virkelighed for den sindslidende. Vrangforestillinger kan
ikke korrigeres. Personen kan ikke overbevises om det
modsatte, uanset hvad man siger. Oftest har vrang-
forestillinger noget med personen selv at gøre. Den
hyppigste vrangforestilling er forfølgelsesforestilling. Det
kan også være en forestilling om indbildte sygdomme
eller storhedsforestillinger. 

Tankeforstyrrelser
Kan vise sig ved tale, der ikke hænger sammen, vaghed,
tankestop (personen stopper op midt i en sætning) eller
tanketyveri (man oplever, at andre stjæler ens tanker eller
påvirker ens tanker).



9

Typiske og atypiske antipsykotika

Der findes mange forskellige slags antipsykotika, og de kan deles ind i
typiske og atypiske. De atypiske er de nyere former for antipsykotika. 
De har færre bivirkninger end de typiske. 

Høj- og lavdosis

De typiske antipsykotika kan deles ind i høj-, middel- og lavdosis-
præparater. Det fortæller noget om selve hovedvirkningen og om, hvor
stor en dosis der gives. De forskellige præparater virker nogenlunde lige
antipsykotisk, men højdosis-præparaterne virker især sederende (beroli-
gende). Det medvirker dog ofte, at medicinen også virker sløvende, da
det er svært at opnå den beroligende virkning – uden også at sløve.
Lavdosis-præparater dæmper især uro og agitation (ophidselse). Derfor er
det vigtigt at kende personens symptomer og det enkelte præparat, inden
medicinen vælges.

Den sederende virkning sætter ind med det samme, mens den dæm-
pende virkning over for uro og aggression først kommer efter nogle dage,
og hos nogle først efter uger. Den antipsykotiske virkning optræder først
efter ugers behandling. Den kan vare ved fra uger til måneder, efter
behandlingen er stoppet. 

Traditionelt gives antipsykotika 3 gange daglig, men mange antipsykotika
nedbrydes så langsomt, at man med fordel kan nøjes med at give
medicinen én gang i døgnet, fx ved sovetid. Det kan gøre eventuelle

– Jeg har også engang været

ret vild – men så fik jeg noget

beroligende..!
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Antipsykotika

– Nu kommer jeg snart op

og besøger dig – pillerne 

letter min hverdag!

bivirkninger mindre generende i dagtimerne og reducere behovet for
sovemedicin. Vedrørende dosis, halveringstid og bivirkninger for
forskellige antipsykotika henvises til oversigten bagest i temahæftet.

Bivirkninger

Bivirkninger er desværre en alvorlig ulempe ved antipsykotika.
Bivirkningerne kan give patienten en negativ holdning til medicinen. 
Og resultatet kan være, at vedkommende holder op med at tage
medicinen. Meget antipsykotika virker sløvende, hvilket er et alvorligt
problem, når det drejer sig om udviklingshæmmede. Det kan nemlig
reducere de intellektuelle ressourcer, som der i forvejen ikke er så mange
af hos udviklingshæmmede. Her kan det være en fordel at anvende de
nyere og atypiske præparater. 

De fleste bivirkninger er afhængige af dosis. Birvirkningerne kan derfor
ofte undgås ved at anvende lave doser. Der er foruden sløvhed flere
former for bivirkninger blandt andet: 

A) Neurologiske bivirkninger/bevægelsesforstyrrelser 
(også kaldet ekstrapyramidale bivirkninger (EPS))

B) Autonome bivirkninger
C) Psykiske bivirkninger.
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A) Neurologiske bivirkninger/ekstrapyramidale bivirkninger (EPS)

Parkinsonisme – er en tilstand præget af:
• Muskelstivhed og nedsat bevægelighed (langsomme bevægelser)
• Stiv gang uden medsving af armene
• Rysten af specielt hænderne
• Nedsat ansigtsmimik, savler.

Ved vedvarende parkinsonisme kan man enten sætte dosis ned, skifte til
anden medicin eller behandle med forskellige typer af bivirkningsmedicin.

Akatisi – viser sig som:
Rastløshed og øget bevægetrang, som er forbundet med ubehag.
Personen kan ikke sidde stille, men går hele tiden frem og tilbage og
bevæger benene. Disse bivirkninger optræder oftest i løbet af de første
ugers behandling. De forsvinder for det meste af sig selv efter et par
måneder.

Akut dystoni – viser sig ved:
• Længerevarende muskelsammentrækninger (hvor fx øjnene drejes

opad, og patienten vender „det hvide ud af øjnene“)
• Ufrivillig mundåbning og hivende vejrtrækning
• Kroppen kan være spændt som en flitsbue, stritter med fingrene.

Akut dystoni optræder sjældent – hyppigst ved for stor begyndelsesdosis.
Den kan behandles omgående ved indsprøjtning af bivirkningsmedicin.
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Antipsykotika

Tardive dyskinesier:
Ufrivillige rytmiske bevægelser af især mund og tunge, evt. fingre og tæer.

Malignt (ondartet) neuroleptikasyndrom:
I meget sjældne tilfælde optræder en tilstand præget af bevidstheds-
sløring, kraftigt udtalt muskelstivhed og stigende temperatur. Tilstanden
kræver øjeblikkelig læge og indlæggelse, da der kan være tale om
malignt neuroleptikasyndrom, der ubehandlet kan føre til døden. 

Når behandlingen ophører, forsvinder de neurologiske bivirkninger, dog
kan de tardive dyskinesier bestå.

B) Autonome bivirkninger (bivirkninger, der udløses fra det 
autonome nervesystem og derfor er uden for viljens kontrol) 

De autonome bivirkninger kan vise sig ved:
• Vanskelighed ved at indstille øjnene til at se skarpt
• Store pupiller, som medfører øget lysfølsomhed
• Tørhed i munden på grund af nedsat spytproduktion (kan modvirkes

ved at tygge fx sukkerfrit tyggegummi)
• Forstoppelse (skyldes, at fordøjelseskirtlernes produktion af enzymer

nedsættes, og tarmbevægelserne reduceres)
• Vandladningsproblemer (blæren tømmer sig mindre villigt end nor-

malt)
• Svedtendens
• Stigning i puls og tendens til blodtryksfald (viser sig fx, når man rejser

sig fra liggende til stående, og kan medføre besvimelse. Der kan også
forekomme svimmelhed og hjertebanken. Det kan behandles ved at
skifte til et præparat uden disse bivirkninger).
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C) Psykiske bivirkninger
De kan være svære at identificere, da de kan minde om de psykotiske
symptomer. De kan deles ind i to typer:
• Dæmpende bivirkninger (indadvendthed og affladigelse af følelser)
• Agiterende bivirkninger (psykosefremmende bivirkninger).

Andre bivirkninger
• Dæmpet seksuallyst
• Hæmning af rejsning og udløsning
• Øget appetit og vægt (ses ofte i forbindelse med antipsykotika, der

giver autonome bivirkninger. Kan afhjælpes ved regulering af kost og
aktiviteter. Eventuelt også ved skift til anden medicin i en overgang)

• Hormonforandringer (ses ofte hos yngre kvinder. Forandringerne kan
give brystspænding, mælkedannelse og evt. menstruationsophør). 

Når det gælder antipsykotika, skal man prøve at undgå at kombinere
forskellige slags psykofarmaka. Præparaterne kan nemlig påvirke
hinanden uheldigt, så virkningen svækkes, eller der optræder specielle
bivirkninger. Man kan dog forstærke virkningen ved en kombination. Men
en kombinationsbehandling kræver ekstra viden om, hvordan de enkelte
lægemidler indvirker på hinanden. 

– Hvorfor tror du, 

du er syg?

– Årh, du ved. Nu har jeg jo

fået piller i otte år...



Antipsykotika

Eksempel

En ung udviklingshæmmet mand i tyverne bor i et bofællesskab med
tilknytning til et pensionat. Han skal flytte. Pludselig begynder han at tale
om, at han er bange for de tomme busser. Han er bange for store mørke
og grå personbiler. „Måske leder de efter mig“, siger han. Han er bange
for, at hans afdøde bror bor inden i ham. Han tager buskortet frem for at
tjekke, at billedet er af ham selv. Han har smidt Det nye testamente i
skraldespanden, fordi han tror, at det er et testamente, man selv skriver,
lige inden man dør. Bagefter er han bange for, at han bliver straffet for
det gennem tv, fordi to fjernsynskanaler er væk. Han er angst for døden
og specielt for, at moderen og søsteren dør. Han føler sig forfulgt af
Jehovas Vidner. Alle forestillingerne gør ham så angst, at han ikke kan
sove. Pensionatet kontakter en psykiater.

Psykiateren sætter manden i behandling med Zyprexa – antipsykotika – og
stort set alle symptomer forsvinder. Det eneste, der resterer, er en smule
angst for sorte og mørke store personbiler. Desuden er manden mere træt
om aftenen. Men det betyder samtidig også, at han sover godt om
natten. Han genoptager sit arbejde, som han i sine dårlige perioder har
måttet stoppe. Før kontakten til psykiateren har den unge mand været
ukendt i systemet, og han har aldrig før været i behandling med psyko-
farmaka.
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– Jo altså, jeg får syv af de

grønne piller, tre af de lækre

orange, et par enkelte små

blå – og så snupper jeg gerne

en fem-seks stykker af de

skriggule lige inden senge-

tid..!
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Antidepressiva er medicin, der primært bruges i behandlingen af
depression. 

Antidepressiva påvirker humøret og sindsstemningen. De giver den
deprimerede lyst til livet, optimisme og energi. De har ingen lignende
effekt på raske. 

Antidepressiva helbreder ikke depressionen, men virker på de depressive
symptomer. De hæver det forsænkede stemningsleje, så tristheden
forsvinder eller mindskes. De normaliserer de forstyrrede kropsfunktioner
ved at give bedre søvn, øget appetit og seksuallyst. De virker også positivt
på det nedsatte psykomotoriske tempo, der ellers kan vise sig ved stivnet
mimik, langsomme bevægelser og tankegang (hvor der kan gå lang tid,
før personen svarer på et spørgsmål). 

Hvis behandlingen afbrydes, før depressionen er ovre, vil symptomerne
komme igen. 

Antidepressiva

Antidepressiva
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– Hvad mener du med, 

at jeg er langt ude?

Antidepressiva bruges også i behandlingen af visse former for angst
(panik- og socialangst), spiseforstyrrelser og tvangstanker og -handlinger.
De dæmper angsten, mindsker eller fjerner helt tvangstanker og 
-handlinger og mindsker følelsesmæssig uligevægt og impulshandlinger.

Depressioner kan optræde meget forskelligt. De kan være fra let til svær
grad og af forskellig varighed. En depression i let til middelsvær grad
behøver som regel ingen medicinsk behandling. Hvis lægen eller
psykiateren vælger et antidepressivt præparat, vil det ofte være et af de
nyere selektive antidepressiva (SSRI-midler – Selective Serotonine Reuptake
Inhibitors) som Cipramil, Zoloft, Fontex eller Seroxat, der har færre
bivirkninger end de ældre typer (TCA, de tricykliske antidepressiva). De
nyere kaldes for selektive, fordi de specielt påvirker transmitterstoffet
serotonin. SSRI-midlerne er kendt som „lykkepiller“. Det er en uheldig
betegnelse, da pillerne som sagt kun virker ved de nævnte lidelser, og da
man ikke bliver lykkelig af at spise dem.

Ved en svær depression vil man i første omgang ofte vælge et af de
ældre TCA-præparater, da de trods flere bivirkninger har en stærkere
effekt på de depressive symptomer end SSRI-midlerne.



– Du kan godt vågne op nu:

Det er over en uge siden, du

fik den sovemedicin!
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Bivirkninger

TCA-præparaterne
De ældre antidepressiva giver bivirkninger, der svarer til de autonome
bivirkninger, som er nævnt under antipsykotika. De kan give mundtørhed,
tågesyn, hurtig hjerteaktion, forstoppelse, vandladningsproblemer og
konfusion (forvirring, svigtende opmærksomhed og opfattelse af
omgivelserne). Desuden kan der forekomme svimmelhed, sløvhed,
træthed, vægtøgning og forsinket sædafgang.

SSRI-præparaterne
De nye former for antidepressiva giver sjældnere bivirkninger. En del af de
behandlede kan få hovedpine, kvalme og opkastninger. Af og til ses også
nervøsitet, angst, uro, nedsat seksuallyst og formåen samt søvnforstyrrel-
ser. Bivirkningerne plejer at aftage eller forsvinde efter de første uger af
behandlingen. 

Ved behandlingsophør
Når man stopper antidepressiv behandling, er det vigtigt at trappe
gradvist ud. Ellers kan der komme ophørssymptomer som fx svimmelhed,
kvalme, hovedpine, koncentrationsproblemer og irritabilitet. 

Antidepressiva er ikke vanedannende.

Antidepressiva
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Eksempel

En 54-årig moderat udviklingshæmmet kvinde virker normalt glad og
veltilfreds. Hun hjælper til i afdelingen med praktiske ting som bord-
dækning. I dagcentret, hvor hun er glad for at komme, tegner hun blandt
andet huse, katte og blomster. Men i løbet af få dage ændrer hendes
psykiske tilstand sig radikalt. Hun bliver mut, tillukket og inaktiv. Hun
græder og jamrer sig, og de færdigheder, hun tidligere har haft, går
tilsyneladende tabt. Samtidig bliver hun urenlig. Tegningerne bliver
usystematiske kradserier. Hun vågner tit om natten og står op, og vågner
også tidligere end normalt om morgenen. Til personalet siger hun, at hun
har det godt. Det pædagogiske personale oplyser, at kvinden tidligere har
haft lignende episoder af måneders varighed. Det kommer også frem, at
moderen har haft langvarige hospitalsindlæggelser for maniodepressiv
psykose. Derfor finder psykiateren det sandsynligt, at kvinden lider af en
endogen depression. Hun sættes i medicinsk behandling med anti-
depressiva, som senere suppleres med ECT-behandlinger. Efter kort tid er
hun sig selv igen.



Stemningsstabiliserende lægemidler

Litium bruges ved behandling af akut mani. Det kan stabilisere eller
neutralisere stemningslejet ved mani. Det har ringe effekt over for
depression, men det kan effektivt forebygge depressioner og manier 
hos mennesker med tilbagevendende affektive lidelser (også kaldet
maniodepressiv sygdom).

Litium menes også at have en effekt hos udviklingshæmmede med
aggressive adfærdsforstyrrelser.

De øvrige stemningsstabiliserende præparater er blandt andet Tegretol og
Deprakine. De er egentlig epilepsi-midler. De anvendes, når Litium enten
ikke virker effektivt nok eller ikke kan tåles. Tegretol er særligt velegnet
som forebyggende behandling af mani og depressionbehandling hos
mennesker med hjerneskader (hvilket mange udviklingshæmmede lider
af). Det kan også bruges i behandlingen af aggressive adfærdsforstyrrelser.

Bivirkninger 

Behandling i kortere tid med Litium fører sjældent til bivirkninger, der gør
det nødvendigt at stoppe behandlingen. 

For stor dosis Litium kan give ubehagelige bivirkninger eller livstruende
forgiftningssymptomer. For lille dosis kan ikke forebygge sygdomsanfald.
Derfor er det meget vigtigt, at behandlingen bliver styret ved kontrol af
litiumkoncentrationen i blodet. De anbefalede koncentrationer er mellem
0,6 og 0,8 mmol/l.

Stemnings-
stabiliserende 
lægemidler
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Ved normal behandling kan der forekomme:
• Let rysten af hænderne
• Diarré, kvalme og opkastning.

Efter længere tids behandling:
• Øget tørst og vandladning (fordi nyrernes evne til at koncentrere 

urinen bliver påvirket).

HUSK at det er vigtigt, at patienter i behandling med Litium får dækket
deres væskebehov.

Ved forgiftning ses:
• Utydelig tale
• Grov rysten
• Usikker gang
• Muskelrykninger
• Evt. kvalme
• Diarré
• Sløvhed og søvnighed, der kan gå over i:
• Bevidstløshed. 

Forgiftningstilstanden kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Ved feber, opkastning og diarré afgives der meget væske. Det kan føre til
en øget litiumkoncentration. Derfor skal der tages ekstra blodprøve i
forbindelse med disse sygdomme.

– Bivirkning... 

det må da vist 

være sådan en 

slags honning..!



Anxiolytika

– Okkeja... nu er jeg nede 

på en kvart pille om året.



Anxiolytika er navnet på de lægemidler, der virker dæmpende på angst.
Anxiolytika virker både på de fysiske og de psykiske symptomer på angst.

De fleste angstdæmpende midler tilhører den kemiske gruppe, der kaldes
benzodiazepiner. Derudover findes blandt andet de to præparater Buspar
og Atarax. 

Atarax er et antihistamin, der egentlig bruges i forbindelse med overføl-
somhedsreaktioner, men det har også en beroligende effekt. 

Buspar er særligt velegnet til udviklingshæmmede, der lider af angst (dog
ikke akut opstået angst).

Benzodiazepinerne bruges først og fremmest til behandling af angst-
tilstande – både kroniske og angsttilfælde, der optræder i forbindelse
med særlige situationer – fx fly- eller tandlægeskræk. 

Benzodiazepiner virker dæmpende på angst. De er muskelafslappende,
beroligende og stilner kramper.

Bivirkninger – på kort sigt

Når benzodiazepinerne anvendes i lave doser, er de forholdsvis
bivirkningsfrie. Dog har de visse ulemper, der kan gøre behandlingen
vanskelig. De kan give: døsighed, træthed, træghed og svimmelhed.
Ulemperne optræder i begyndelsen af behandlingen og svinder ofte i
løbet af de første uger.

Angstdæmpende
medicin (anxiolytika) 

23



24

Anxiolytika

Bivirkninger – på langt sigt

Ved behandling over lang tid med benzodiazepinerne er de hyppigste
bivirkninger nedsat initiativ, apati, træthed, evt. depression.

Ved høje doser kan der desuden ses muskelsvaghed og svigtende
koordination af muskelbevægelser.

Forringer intellektet
Desuden forringer benzodiazepinerne intellektet, da de svækker
opmærksomhed, hukommelse og indlæring.

Indimellem optræder en såkaldt paradoks-effekt, der viser sig ved
agitation, aggression og impulsive handlinger.

Største ulempe: afhængighed og toleransudvikling (aftagende virkning af
samme dosis – altså der skal mere og mere til, for at stoffet virker).
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Brat ophør efter lang tids behandling kan desuden medføre abstinens-
symptomer som søvnløshed, rastløshed, rysten, appetitløshed og
hovedpine. Enkelte kan udvikle en psykotisk tilstand, mens andre kan få
krampeanfald i abstinensperioden. Derfor skal dosis altid trappes
langsomt ned.

Buspar til udviklingshæmmede
Da benzodiazepinerne virker sløvende, kan de være et dårligt valg i
forhold til udviklingshæmmede. Benzodiazepinerne kan få den udviklings-
hæmmede til at virke endnu mere retarderet, end vedkommende i
forvejen er. I stedet bør man vælge Buspiron (handelsnavn: Buspar), der
ikke sløver. Det kan dog ikke bruges til akut opstået angst, da det først
virker efter nogle uger.

Buspar har desuden den fordel, at det ikke giver afhængighed.
Bivirkningerne ved Buspar er blandt andet svimmelhed, hovedpine og
kvalme.

– Der er Alopam, Tardotol 

og Anafranil,

der er Dormapam og

Rohypnol men også Tafil!

Så’ der Bromam, Hexalid,

Stilnox, Maludil.

Foruden Imozop og Nycoflox

og mange flere til!



Anxiolytika

Eksempel

En blind og døv imbecil kvinde i midten af 50’erne har næsten hele sit liv
boet på institution. I perioder har hun været urolig og råbende, og hun
har revet og bidt sig selv. Ingen har vidst, hvad der var galt, da det var
umuligt at kommunikere via sproget med kvinden. I årenes løb har der
været mange teorier fremme om, at hun var psykotisk, eller at det var et
led i en depression. Hun er gennem årene blevet behandlet med en
masse psykofarmaka uden overbevisende effekt. Dog har en behandling
med et angstdæmpende benzodiazepin haft en vis indvirkning. Derfor
beslutter en psykiater at sætte hende i behandling med Buspar – et
angstdæmpende middel, der er velegnet til udviklingshæmmede, da det
ikke sløver så meget. Resultatet bliver en meget mere afdæmpet kvinde.
Hendes panik forsvinder, og det, man tolker som angst, forbedres. Man
kan pludselig begynde at arbejde pædagogisk med kvinden. Kvinden led
af angst.
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Hypnotika hedder de lægemidler, der fremkalder søvn. I daglig tale kalder
vi dem sovemidler. De fleste tilhører gruppen af de benzodiazepiner, der
hurtigt udskilles fra kroppen.

Søvnløshed er et symptom, der kan optræde selvstændigt eller i
forbindelse med en fysisk eller psykisk sygdom. Det er derfor vigtigt at
udrede årsagen til søvnløsheden. I nogle tilfælde kan behandlingen bestå
i mere motion, afslapningsøvelser, ingen middagssøvn og ingen stærk
aftenkaffe. Hvis det ingen effekt har, kan det overvejes at bruge
hypnotika – kortvarigt.

Hypnotika virker sløvende og fremkalder søvnighed. Normalt er det nok at
give det i små doser, hvis det gives på tidspunktet for normal sovetid.

Hypnotika

Sovemedicin
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– Har du nu været i hypnose igen?
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Demens

Siden 1997 har der været en medicinsk mulighed i behandlingen af
Alzheimers sygdom. Medicinen kan have en gunstig indvirkning på
hukommelse, koncentration og gangbesvær. Medicinen kan lindre og
udsætte symptomerne i op til 1 år. I enkelte tilfælde over 2 år. Medicinen
helbreder ikke sygdommen.

Bivirkninger

Hovedpine, kvalme, svimmelhed og diarré.

Medicin mod
Alzheimer-demens
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Nogen får for meget, nogen får for lidt. Der er særligt to problemer i
forbindelse med psykofarmaka og udviklingshæmmede, man skal være
opmærksom på. To problemstillinger, der umiddelbart lyder modstridende: 

• Fejl- og overmedicinering
• Underdiagnosticering.

Området er præget af myter og fordomme og det faktum, at læge-
styringen for 20 år siden blev brudt, da åndssvageforsorgen blev nedlagt.
Flere udviklingshæmmede blev udskrevet med diagnoser og medicin, de
lever med den dag i dag. Flere får forældede former for psykofarmaka,
der har flere bivirkninger end de nyere præparater. Flere medicineres på
baggrund af gamle diagnoser, der burde revideres. Måske ordineres
medicinen gennem telefonen via egen læge, der skriver mere medicin ud,
når pilleglasset er tomt. 

Flere former for psykofarmaka har den bivirkning, at den udviklings-
hæmmede kan virke endnu mere retarderet eller psykotisk, end
vedkommende i forvejen er. 

Det andet problem er underdiagnosticering. Nogle lever fx med
uopdagede depressioner, der tilskrives udviklingshæmningen eller alder-
dommen. Flere får ikke den behandling, de har krav på – fx de nye SSRI-
præparater (de såkaldte „lykkepiller“) eller ECT-behandling (i gamle dage
kaldet for elektrochok), fordi pårørende eller personalet er uvidende og
har fejlagtige fordomme om behandlingen og psykiatrien generelt. 

Problemstillinger



Problemstillinger
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Vær opmærksom på:
• Udviklingshæmmede, der får flere slags psykofarmaka på samme tid
• Udviklingshæmmede, der i mange år har fået samme slags medicin

og dosis, og som ikke har været tilset eller udredt af psykiater
• Udviklingshæmmede, der får psykofarmaka, uden at der foreligger en

egentlig diagnose
• At ældre mennesker generelt skal have mindre doser end yngre – det

gælder også ældre udviklingshæmmede
• At bivirkninger kan ligne psykiske symptomer
• At psykofarmaka kan hæmme intellektet og få den udviklingshæm-

mede til at fremtræde endnu mere udviklingshæmmet, end vedkom-
mende i virkeligheden er

• At ændringer i adfærd og den udviklingshæmmedes tilstand – 
psykisk som fysisk – kan være tegn på en psykisk lidelse, der kan
kræve medicinsk behandling

• At medicinen kan virke lang tid efter, at behandlingen er afsluttet.

– Jeg er noget helt nyt, 

videnskaben ikke har 

opdaget endnu..! – Nå. Er du en sygdom 

eller en bivirkning?
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Eksempel

En 77-årig udviklingshæmmet kvinde har i mange år været diagnosticeret
som psykotisk og har derfor været i behandling med Trilafon – et anti-
psykotika. Da personalet begynder at lære mere om psykofarmaka og
dets indvirken på udviklingshæmmede, studser de over, at kvinden altid
har fået samme dosis medicin. Personalet kontakter en psykiater, der som
det første får taget en blodprøve på kvinden for at se, hvor stor en
koncentration af stoffet (Trilafon) hun har i kroppen. Det viser sig at være
dobbelt så stort som anbefalet, og der er ingen tvivl om, at kvinden skal
trappes ned i medicin.

Eksempel

En debil ung mand har i mange år været opfattet som havende autistiske
træk. Han er meget afhængig af ritualer, og han er mistænksom og tolker
alt, der sker omkring ham. Indimellem hører han stemmer, men han ved
ikke helt, om det er rigtige stemmer eller hans egne tanker. En psykiater
kontaktes, da mandens tilstand forværres. Det viser sig, at manden får
ikke færre end 8 slags psykofarmaka, blandt andet 5 forskellige slags
antipsykotika. I al afmagt har man prøvet det ene efter det andet. Men
det, man burde gøre, var at satse på ét præparat og så give det i en
tilstrækkelig dosis. Den unge mand skal klart justeres i medicin.   
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Antipsykotika 

Aloperidin®

Buronil®

Cisordinol®

Clozapine®

Dipiperon®

Dogmatil®

Fluanxol®

Largactil®

Leponex®

Loxapac®

Melleril®

Neulactil®

Nozinan®

Orap®

Pacinol®

Risperdal®

Serenase®

Siqualone®

Sparine®

Stemetil®

Sulpril®

Trilafon®

Truxal®

Zyprexa®

Se også side 35.

Antidepressiva

TCI-præparater 

(de ældre):

Amitriptylin®

Anafranil®

Aurorix®

Concordin®

Demolox®

Edronax®

Efexor®

Imipramin®

Klomipramin®

Ludiomil®

Maludil®

Marplan®

Mianserin®

Nefadar®

Noritren®

Prothiaden®

Remeron®

Saroten®

Sinquan®

Surmontil®

Tolmin®

Tolvon®

Tryptizol®

Tymelyt®

SSRI-præparater 

(„lykkepiller“):

Cipram®

Cipramil®

Fevarin®

Fluoxetin®

Flutin®

Foncil®

Fondur®

Fontex®

Fonzac®

Nycoflox®

Seroxat®

Zoloft®

Angstdæmpende 

medicin 

(anxiolytika)

Benzodiazepiner:

Alopam

Alprazolam

Alprox

Apozepam

Bromam

Diazepam®

Frisium®

Hexalid®

Klopoxid®

Lexotan®

Lorabenz®

Oxabenz®

Oxapax®

Risolid®

Serepax®

Stesolid®

Tafil®

Temesta®

Tranxen®

Valaxona®

Valium®

Andre anxiolytika:

Atarex®

Buspar®

Hypnotika

Apodrom®

Domnamid®

Dormapam®

Dormicum®

Dumolid®

Flunipam®

Flunitrazepam®

Halcion®

Imovane®

Imozop®

Lendorm®

Mogadon®

Nitrazepam®

Normison®

Pacisyn®

Pronoctan®

Rilamir®

Rohypnol®

Ronal®

Stilnoct®

Stilnox®

Temazepam®

Triazolam®

Medicin mod 

Alzheimer-demens

Aricept®

Exelon®

Stemnings-

stabiliserende 

lægemidler

Litiumpræparater:

Litarex®

Lithionit®

Litiumkarbonat®

Andre stemnings-

stabiliserende 

præparater 

(som egentlig er 

epilepsimedicin):

Deprakine®

Nordotol®

Karbamazepin®

Tardotol®

Tegretol®

Trileptal®

Bivirkningsmedicin 

(Bemærk at bivirknings-

medicin også har

bivirkninger, der fx 

ligner de autonome

bivirkninger i forbindelse

med antipsykotika):

Akineton®

Cogentin®

Disipal®

Kemadrin®

Lysantin®

Norflex®

Peragit®

Psykofarmaka og deres navne

Her kan ses de navne, de forskellige psykofarmaka handles under. Bemærk, at listen ikke er
fuldstændig. Der kommer jævnligt nye til, ligesom der er mærker, der forsvinder fra markedet.

Psykofarmaka
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Skema ved ordinering af nye præparater eller justering af igangværende behandling

Navn:

Antipsykotika – navn, dosis, halveringstid, bivirkninger

Navn
Det navn som 
lægemidlet 
handles under

Dosis
Antal af mg/døgn 
for psykoser

Halveringstid
(i timer)
Den tid, der går, før 
stoffet er halveret

Bivirkninger

Sedation Autonome EPS

Lavdosis Aloperidin®

Fluanxol®

Orap®

Pacinol®

Serenase®

Siqualone®

2-20
2-20
1-20
2-20
2-20
2-20

24
35
54
16
24
16

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

++
++
++

++(+)
++

++(+)
Middeldosis Cisordinol®

Loxapac®

Neulactil®

Stemetil®

Trilafon®

10-75
25-200
20-100
30-200
6-64

20
4
-
-
9

++
++
++
++
++

++
+(+)
+(+)
+(+)
++

++
++
++
++
++

Højdosis Buronil®

Dipiperon®

Largactil®

Melleril®

Nozinan®

Sparine®

Truxal®

100-600
100-400
100-600
100-600
100-600
100-600
100-600

4
-

24
20
21
-
9

++(+)
++(+)
+++
+++
+++
+++
+++

+
++

+++
+++
+++
++

+++

+
+
+
+
+
(+)
+

Atypiske Clozapine®

Dogmatil®

Leponex®

Risperdal®

Sulpril®

Zyprexa®

50-600
300-1800
25-600
1-8

300-1800
5-20

12
7
12
20
7
30

+++
+

+++
+
+
+

+++
+

+++
+
+

+(+)

-
+
-

+(+)
+
+

Graden af bivirkning med – og + som mindste og +++ som største

Udfyldes af psykiater / navn:

Præparat / Dosis: Dato:

Givet for:

Vigtigste bivirkninger:

Hvornår forventes en reaktion:

Hvilken effekt forventes:

Hvad skal gruppen iagttage:

Skal opbevares i kardex:

Udfyldes af kontaktperson / navn:

Dato for opstart: Næste evaluering:

Har medicinen haft den ønskede virkning?:

Hvad er blevet bedre / dårligere?:

Kontaktperson:

Dato for ny aftale med psykiater:
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