
Muligheter og begrensninger ved 
medikamentell behandling av 

barn/unge med utviklingsforstyrrelser 





 Barn med PUH har 3 ganger så høy forekomst av 
psykiske lidelser som andre barn. 

 Blant Britiske barn 5-15år hadde 39% av barn med PUH 
psykiske lidelse mot 8.1% av barn uten PUH(Emerson2003) 

 Norske barn med PUH: 37% har psyk. 

    lidelse, hvorav 16% ADHD(Stromme et al) 

Hva vet vi om psykiske lidelser hos barn 
med utviklingsforstyrrelser? 



 Finnes få validerte instrumenter for å fange opp 
psykiatriske diagnoser i denne gruppen. 

 Noen baserer seg på beskrivelser av fenomener 
(bottom up) 

 Andre på diagnose kriterier (top-bottom) 

Diagnostikk av psykisk lidelse hos barn 
med PUH 



 Generelt færre medikamentutprøvinger hos barn 

 Medikamentutprøvinger hos barn med PUH eller 
nevrologiske lidelser er ennå mer uvanlig , obs etiske 
retningslinjer. 

Medikamentell utprøving hos barn 
generelt 



 Baserer seg i hovedsak på informasjon fra observatør, 
noe som medfører større fokus på atferdsdiagnoser 
enn på emosjonelle diagnoser. 

 Diagnostikk baserer seg på endring i allerede unormal 
atferd 

 Ofte må en basere seg på en hypotetisk diagnose. 

Spesielle forhold hos barn med 
utviklingsforstyrrelser 



 Somatiske forhold: tannsmerter, brudd,  
menstruasjonssmerter,medikamentelle bivirkninger, 
reflux etc. 

 Miljømessige forhold: Endring av personale, fysiske 
endringer, utrygghet. 

 Traumer: Overgrep, mobbing 

 

Utelukkelsesdiagnostikk 





 Ofte ikke mulig å stille en presis psykiatrisk diagnose 

 Tydelig i forhold til hvilke symptomer vi vil forsøke å 
gjøre noe med 

 Viktig med god base-line vurdering, og regelmessige 
evalueringer av symptomer som behandles 

 Hver pasient er sin egen kontroll. Godt samarbeid 
med miljøpersonell og familie er svært viktig. 

Hva vil vi oppnå med medisinering? 



 Trenger ofte lavere dose eller høyere dose enn 
forventet. Start low- go slow. 

 Oftere atypisk virkning 

 Vanskeligere å vurdere effekt  

 Vanskeligere å fange opp bivirkninger 

 

 

Erfaring ved bruk av psykotrope 
medikamenter hos barn med PUH 



 Behandling av oppmerksomhetsvansker , impulsivitet 
og hyperaktivitet 

 Obs hjerterytmeproblematikk, vekttap 

 Ofte behov for forsiktig titrering av doser 

 Noen ganger grunnlag for å kombinere, men med 
forsiktighet 

Metylfenidat og Atomoxetin 



 Tvangsproblematikk 

  Angst 

  Depresjon 

 

   

 

 

 

Fluoksetin 



 Brukes relativt mye i denne pasientgruppen både mot 
uro og selvskading. Titreres forsiktig. 

 Obs bivirkninger for eksempel i form av tardive 
dyskinesier og  vektøkning. 

Anti psykotika 





 Mot epilepsier,  mange ulike typer epilepsi, obs 
frontallappsepilepsi. 

  Stemningsstabiliserende  

 Lamotrigin ved selvskading? 

Antiepileptika 




