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Psykoser?

*Schizofreniene

*Manisk Depressiv Psykose=Bipolar Lidelse

*Paranoid Psykose=Vrangforestillingslidelse

*Organisk Psykoser (fra rus eller sykdom)



Hovedgrupper av symptomer

• Tilstedeværelses-symptomer

• Hallusinasjoner (ofte stemmer / lyder)

• Vrangforestillinger (ofte om forfølgelse)

• Tankeforstyrrelse (gjør det vanskelig å forstå 
det pasientens sier)



Hovedgrupper av symptomer

• Bortfallsymptomer

• Sier lite

• Gjør lite

• Viser lite følelse

• Affektive symptomer

• Tristhet 

• Oppstemthet

• Kognitive problem

• Hukommelse og oppmerksomhet



Metode for medisinering

*Diagnose

*Mål for endring

*Valg av første preparat

*Starte med lav dose

*Langsomt økende mens observerer for bivirkning

*Ved bivirkninger eller mangelfull effekt

*Bytte til annet preparat

*Etter dette vurdere Leponex (Klozapin)



Andre forhold som er viktig å få 
hjelp til samtidig

*Psykoedukativ enfamiliegruppe

*Individuell samtalebehandling

*Praktiske forhold (bolig, økonomi, utdannelse mm)

*Etablere aktivitet på dagtid – skape mening, rus

*Kople tiltak sammen på en oversiktlig måte i en 
plan (individuell plan)

*Andre: bilkjøring, barn av psykisk syke, fare for selv

og andre vurderes



Aktuelle typer medisin

*Antipsykotika

-Eldre (Trilafon, Haldol, Nozinan, Largactil)

-Nyere (Zyprexa, Risperdal, Leponex)

*Antidepressiva

*Stabiliserende

*Beroligende



Antipsykotika

*Virkning

*Etter uker (få dager til 4 uker)

*Bivirkninger

*Umiddelbare og sene (år)

*Trett, ”flat”, ”deprimert”

*Vektøkning

*Hjerterytme (EKG kontroll), Endringer av 
fettstoffer og sukker i blod 

*Nervesystemet (skjelving / uro / stivhet /  
ufrivillige bevegelser)

*Andre



Virkning gjennom tid

*Mistenksomhet

*Fiendtlighet

*Angst, sinne

*Vrangforestillinger

*Hallusinasjoner

*Tankeforstyrrelser

*Negative symptom

*Funksjon

TID

Lindring av symptom



Hvordan tas medisinen?

*Tabletter, smeltetabletter

*Injeksjoner

*Hurtigvirkende

*Depot

Flytende (mixtur)



Tilleggsmedisinering

* Det anbefales ett eller færrest mulig preparat

* Vanligste tillegg er allikevel

*Benzodiazepin for ro / søvn særlig i innledning

*Annet antipsykotika for søvn til kveld

*Tillegg av stabiliserende for affektive symptom



Hvor lenge medisin?

Viktig å huske prognose:

25% bra

25% gradvis dårligere / kronifisering med flere 

innleggelser

50% i mellomgruppe

Etter første episode 2 års behandling

Etter andre episode flere års behandling 

(5 år?)



SPØRSMÅL?


