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Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at patienter, der udviser akut uro, får den bedst mulige behandling med henblik på at
dæmpe symptomerne. Herunder at optimere virkning og minimere bivirkning ved valg af behandling.

Tilbage til top

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Retningslinjen er rettet mod indlagte patienter i børne-, ungdoms-, voksen- og gerontopsykiatrien, der udviser akut uro i form af:
•    Psykotisk agitation eller uro, hvor patienten bliver til fare for sig selv eller andre
•    Udadreagerende adfærd eller nærliggende risiko herfor, hvor medicinering er nødvendig for at minimere anvendelsen af tvang
•    Angstsymptomer og andre psykiske tilstande, som er pinefulde for patienten. 

Tilbage til top

Definition af begreber

Typiske og atypiske antipsykotika

Antipsykotiske lægemidler inddeles i typiske og atypiske antipsykotiske lægemidler. Inddelingen bygger hovedsageligt på
lægemidlernes tendens til at forårsage ekstrapyramidale bivirkninger (EPS).

Ekstrapyramidale bivirkninger

EPS er bevægelsesforstyrrelser forårsaget af antipsykotikas blokering af det motoriske dopaminsystem. Typiske antipsykotika
har større tilbøjelighed end atypiske antipsykotika til at fremkalde EPS.
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Tilbage til top

Fremgangsmåde

P.n.-ordinationer i akutte situationer gives som engangsordinationer eller tidsbegrænsede ordinationer til få dage, der kun gælder,
mens patienten er indlagt. Ved behov for p.n.-ordination i længere tid reguleres i stedet i den faste medicin af behandlende læge.

Vær opmærksom på, hvordan det akutte præparatvalg interagerer med patientens øvrige medicin, og om der er et kendt misbrug.
Se den fællespsykiatriske retningslinje vedr. Forholdsregler ved anvendelse af antipsykotika samt Interaktionsdatabasen.

Specielt for benzodiazepiner:

Benzodiazepiner med lang T½ f.eks. Rivotril anvendes vanligvis ikke ved behandling af akut urolig tilstand, dog kan det
anvendes ved maniske tilstande. Senest ved udskrivelse seponeres benzodiazepiner eller der aftales udtrapningsplan
herfor (se i øvrigt Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler).

Specielt for antipsykotika:

Polyfarmaci undgås, da der ikke findes evidens for, at flere samtidigt indgivne midler i suboptimale doser har positiv effekt.
Derimod er der øget risiko for bivirkninger og interaktioner. Ved vurdering af risiko for bivirkninger skal der rettes særlig
opmærksomhed på den samlede dosis af fast og p.n.-medicin.

Vedrørende de enkelte præparater henvises til produktresumeet på pro.medicin.dk.

 

Specielt for indgift af beroligende medicin med tvang:

Der stilles krav om:

At patienten er meget urolig jf. psykiatrilovens § 17, stk. 2
At mindste middels princippet jf. psykiatrilovens § 4 er iagttaget:

ved at patienten forinden er tilbudt medicin til frivillig indtagelse og
ved at personalet forinden forgæves har forsøgt at skærme patienten og
ved at personalet forinden forgæves har forsøgt at tale patienten til ro.

At den tilbudte medicin for så vidt angår præparat og dosis skal være identisk med den givne medicin med hensyn til
præparat og dosis – dog accepteres, at der tilbydes tablet, men at præparatet gives som injektion.
Dosis skal som udgangspunkt ligge inden for sædvanlig dosering, medmindre der konkret i journalen er anført, hvorfor
dosis er højere end sædvanlig dosering.
Fastlæggelse af ”sædvanlig dosering” afhænger af hvad der tidligere er givet patienten (akkumulerede doser) og af om der
gives forskellige præparater på samme tid (kombinationsbehandling). En kombinationsbehandling forudsætter, at der
journalføres en begrundelse for denne behandling med flere præparater.

Ex. Inj. Stesolid 10 mg er ikke sædvanlig dosis, hvis der kort forinden er givet 30 mg Stesolid som p.n. og 200 mg
Seroquel, som engangsordination.
Ex. Kombinationen af inj. Zeldox 20 mg og Stesolid 20 mg er ikke sædvanlig dosering. I dette tilfælde skal der i
journalen gives både en begrundelse for anvendelse af høje doser Zeldox og Stesolid.

Om indgift af beroligende medicin med tvang kan i øvrigt anføres:

Man skal opfylde kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Der
skal ved valg af præparat tages højde for virkningstid. Behandling med Cisordinol Acutard som beroligende medicin med tvang er
blevet underkendt i Det Psykiatriske Ankenævn, da Cisordinol Acutard har en virkningstid på 2-6 timer. Der blev ved afgørelsen
lagt vægt på at det ikke blev besluttet at behandle med et hurtigtvirkende og mindre potent præparat samtidig, som kunne
imødegå den sent indsættende effekt af Cisordinol Acutard. Det er senere i en anden afgørelse fra Det Psykiatriske Ankenævn
blevet godkendt at bruge Cisordinol Acutard, når det begrundes konkret, hvorfor man har valgt dette præparat med lang
virkningstid frem for et andet. Generelt skal det begrundes konkret i journalen hvorfor man har valgt det ene præparat frem for det
andet, hvis der er forskel i virkningstiden.

 

Algoritmer:

Nedenfor er opstillet seks forskellige algoritmer for valg af akut beroligende medicin. Ved diagnostisk afklarede patienter eller ved
medicinsvigt, bør beslutningen om valg af akut beroligende medicin tage hensyn til, hvilken behandling patienten er i eller
forventes at være i, når den akutte fase er overstået. Der er tale om følgende seks algoritmer:

Patienter under 14 år
Unge patienter 14-17 år
Voksne patienter fra 18 år – diagnostisk uafklarede, med ikke psykotisk angst og uro samt med psykotiske tilstande
Voksne patienter fra 18 år – maniske tilstande
Patienter med alkoholabstinenser eller delir – herunder patienter i behandling med Metadon
Ældre patienter

Patienter under 14 år

Hos børn gælder det i særlig høj grad, at miljøterapeutiske interventioner kan være effektive imod angst. Miljøterapeutiske
interventioner kan f.eks. være:

Behandling med akut beroligende..., version 6.
Udskrevet: 23-12-2015 af Anonymous 2 af 8

http://pro.medicin.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117508
http://interaktionsdatabasen.dk/
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XBFED929D8C330E82C12577AB003E33C5&level=7016AI&dbpath=/edok/editor/7016.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g


fjernelse af angstvoldende stimuli (mørke, lyde, uforudsigelige input, smerter mv.)
tilstedeværelse af trygge nærværende voksne
afsøgning af mulige angstvoldende forventninger (skal der ske noget særligt de næste dage f.eks. blodprøver, testning,
besøg, udskrivelse)
skærmning, aktiviteter
tydelige rammer og forventninger m.v. 

Sådanne interventioner bør derfor altid afprøves inden medikamentel behandling overvejes.

Benzodiazepiner bør ikke anvendes pga. risiko for paradoxe reaktioner.
Der findes ingen medicin med indikationen akut beroligende medicin ved angst og uro hos børn.
Risperidon har dog indikationen kortvarig (op til 6 uger) behandling af aggressive adfærdsforstyrrelser hos børn (over 5 år) og
unge med nedsat intellektuel funktionsevne eller mental retardering.
Nedenstående er således ”off label”-indikationer, og særlig omhyggelig individuel stillingtagen, inklusiv evt. drøftelse med
bagvagt, er således væsentlig ved enhver brug.

Akut beroligende medicin anvendes kun i yderst sjældne tilfælde til børn under 8 år.

Præparatvalg Børn under 14 år

Første
præparatvalg

Ved angst og uro uden psykose (i uprioriteret rækkefølge)

Tbl. Risperidon 0,25 – 0,5 mg (evt. som smeltetablet). Kan gentages med mindst 2 timers interval. Max.
døgndosis 1 mg.
Tbl. Truxal (Chlorprothixen) 7,5 – 15 (25) mg. Kan gentages med mindst 2 timers interval. Max. døgndosis
50 mg.

 

Ved angst med psykotiske symptomer

Tbl. Risperidon 0,25 – 0,5 mg (evt. som smeltetablet). Kan gentages med mindst 2 timers interval. Max
døgndosis 1 mg.
Ved behov for hurtig virkning kan anvendes tbl. Zyprexa (Olanzapin) 2,5 – 5 mg (evt. som smeltetablet).
Kan gentages med mindst 2 timers interval. Max døgndosis 10 mg.

Ved behov for injektion Zyprexa i.m. (Olanzapin) 2,5 – 5 mg. Max døgndosis ved injektion 5 mg. Vær
opmærksom på, at hvis peroral og intramuskulær Zyprexa (Olanzapin) anvendes samtidig, tæller den
intramuskulære dosis dobbelt i udregning af den samlede døgndosis Zyprexa (Olanzapin) (fx 2,5 mg i.m + 5 mg
p.o. svarende til 10 mg Zyprexa (Olanzapin)).

 

Unge patienter 14 – 17 år

Angst, uro og aggression af ikke-psykotisk art

1. valg (i
ikke-
prioriteret
rækkefølge)

Tbl. Truxal 15 mg PN, maks. x 3 dgl  
Tbl Oxazepam 7,5-15 mg PN maks. x 3 (Obs. For paradoks effekt ved patienter med
udviklingsforstyrrelser ADHD/Autisme eller mental retardering)

2. valg (i
ikke-
prioriteret
rækkefølge)

Tbl Quetiapin 25-50 mg PN, maks. x 4
Tbl. Olanzapin 2,5-5 mg PN maks. x 3 (evt. som smelt eller im.)

Akut uro på baggrund af psykose

1. valg (i
ikke-
prioriteret
rækkefølge)

Tbl Quetiapin 25-50 mg PN, maks. x 4
Tbl. Olanzapin 2,5-5 mg PN maks. x 3 (evt. som smelt eller im.)

2. valg Tbl. Abilify 2,5-5 mg PN maks x 3 (evt. som smelt eller im.)

3. valg Tbl Risperdal 0,25-0,5 mg PN maks. x 3 (indikation ved nedsat intellektuel funktionsevne eller mental
retardering)

Akut uro på baggrund af mani

1. valg (i
ikke-

Tbl. Olanzapin 2,5-5 mg PN maks. x 3 (evt. som smelt eller im.)
Tbl. Abilify 5-10 mg PN maks x 3 (evt. som smelt eller im.)
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ikke-
prioriteret
rækkefølge)

Ovenstående evt. i kombination med Tbl. Oxazepam 15 mg PN, maks. x 3

 

Voksne patienter fra 18 år – diagnostisk uafklarede, med ikke psykotisk angst og uro samt med
psykotiske tilstande 

Generelt gælder at for diagnostisk afklarede patienter, som er i medikamentel behandling, forsøges
igangværende behandling med sederende præparater optimeret.

Hvis dette ikke er muligt eller ikke har tilstrækkelig effekt, går man videre efter nedenstående algoritmer.
Beslutning om valg af akut beroligende medicin tager hensyn til, hvilken behandling patienten er i eller forventes
at være i, når den akutte fase er overstået, ligesom der tages hensyn til evt. interaktioner mellem den
igangværende behandling og den akutte behandling.
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Præparatvalg Algoritmen anvendes til patienter fra 18 år, som er i en psykotisk tilstand (som ikke er led i en
manisk tilstand) eller lider af skizofreni.

Algoritmen anvendes også ved diagnostisk uafklarede patienter, men der skal her udvises
særlig forsigtighed ved ordination af antipsykotika.

Der udvises forsigtighed ved ordination af antipsykotika til patienter med toksiske psykoser
(udløst af centralstimulantia) og til patienter, som ikke tidligere har fået antipsykotika.

Der udvises forsigtighed ved ordination af benzodiazepiner til patienter i behandling med
2.generationsantipsykotika, dette gælder særligt vedrørende parenteral behandling (se
algoritmen).

For patienter som har ikke psykotisk angst og uro anvendes primært første præparatvalg -
evt. peroral Olanzapin eller Quetiapin.

Vedr. behandling af alkoholabstinenser eller delirøse tilstande se nedenfor.

Vedr. behandling af patienter som får Metadon se nedenfor.

Første præparatvalg Tbl. Oxazepam 10-15 mg 1-3 gange dgl.  Ved svære tilfælde 20-30 mg 1-3 gange dgl.
(max effekt efter 2 timer, T½=10t).
Ved samtidig ECT-behandling: Tbl. Truxal (Chlorprothixen) 50-100 mg dgl. fordelt på
flere doser, vedligeholdelsesdosis 100-200 mg dgl.
Hvis patienten har et kendt misbrug af benzodiazepiner, går man til 2. præparatvalg.

Andet præparatvalg Ved yderligere behov vælges, under hensyntagen til evt. igangværende og fremtidig
medicinering, således at polyfarmaci begrænses:

Tbl./smeltetbl. Zyprexa (Olanzapin) 5-10 mg 1 gang daglig, vedligeholdelsesdosis 5-20
mg dgl. max 40 mg dgl. i max 3 døgn.  Injektion Zyprexa (Olanzapin) 5-10 mg i.m.
Dosis kan gentages efter 2 timer max 20 mg dgl. i max 3 døgn. Vær opmærksom på, at
hvis peroral og intramuskulær Zyprexa anvendes samtidig, tæller den intramuskulære
dosis dobbelt i udregning af den samlede døgndosis Zyprexa (fx 10 mg i.m + 20 mg
p.o. svarende til 40 mg). Hvis inj. Zyprexa kombineres med inj. benzodiazepin skal der
gå mindst 2 timer mellem injektionerne.
Tbl. Seroquel (Quetiapin) 50 mg i første døgn optrappet med 50-100 mg i døgnet.
Vedligeholdelsesdosis 300-750 mg, fordelt på to doser.
Tbl./smeltetbl. Risperdal (Risperidon) 1 mg dgl, stigende over dage til
vedligeholdelsesdosis 4-6 mg dgl. Husk BT.
Kapsler/oral suspension Zeldox (Ziprasidon) initialt 40 mg 2 gange daglig. Dosis
justeres efter effekt over mindst 3 døgn til normalt højst 80 mg 2 gange daglig. Inj.
Zeldox (Ziprasidon) 10 mg i.m. med mindst 2 timers mellemrum. I særlige tilfælde
initialt 20 mg i.m. evt. efterfulgt af yderligere 10 mg mindst 4 timer efter. Max 40 mg dgl.
i max 3 døgn. Ved kombination af parenteral benzodiazepin og parenteral Ziprasidon
skal der gå mindst 2 timer mellem injektionerne. Parenteral Ziprasidon bør ikke gives til
patienter med hjertelidelse eller til patienter i behandling med andre farmaka, der
forlænger QT-intervallet. Der bør såvidt muligt tages EKG før behandlingen.
Tabl./smeltetabl. Abilify (Aripiprazol) initialt 10-15 mg daglig, vedligeholdelsesdosis 15
mg daglig. Max døgndosis 30 mg. Inj. Abilify 9,75 mg (1,3 ml) dybt i.m. Dosis kan
gentages ved behov efter mindst 2 timer. Højst 3 injektioner dgl og højst 30 mg dgl.
Stesolid emulsion (Diazepam) 5 mg/ml, 1-2 ml im (T½=72t). Første gang ikke over 5
mg, max enkelt dosis 10 mg, max 20 mg pr. døgn. Hvis inj. Stesolid kombineres med
inj. Zeldox eller inj. Zyprexa, skal der gå mindst 2 timer mellem injektionerne.

Tredje præparatvalg

Der konfereres med bagvagt
inden ordination

Typiske antipsykotika f.eks.:

Tabl./oral opløsning Serenase (Haloperidol) ved akutte tilstande 2-20 mg fordelt på en
eller flere doser daglig. Max 20 mg Serenase dgl. peroralt. Inj. Serenase 5 mg ad
gangen med minimum 1 time mellem hver injektion. Max 20 mg Serenase dgl. som
injektion. Der bør så vidt muligt tages EKG før behandlingen. Ved udvikling af akut
dystoni kan gives inj. Akineton 5 mg, 2-3 gange dagligt.
Tabl./dråber Cisordinol (Zuclopentixol) 10-50 mg dgl. evt. op til 75 mg dgl. Ved svært
urolige psykotiske tilstande kan gives inj. Cisordinol Acutard (Zuclopenthixolacetat) 50
- 100 mg dybt i.m. Kan gentages efter 2-3 døgn. Må kun gives, hvis pt. tidligere har
fået og tålt Cisordinol. Hvis det drejer sig om beroligende medicin med tvang se
endvidere under fremgangsmåde.

 

Voksne patienter fra 18 år – maniske tilstande

Patienter fra 18 år som er svært maniske, urolige og agiterede, og hvor farmakologisk behandling umiddelbart er påkrævet:

Patienter, som ikke i forvejen er i
behandling med antipsykotisk medicin

Ét af følgende antipsykotika (prioriteret rækkefølge):
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behandling med antipsykotisk medicin
tab. Risperidon (Risperdal) 2 mg x 1. Max døgndosis 6 mg
tab. Olanzapin (Zyprexa) 10 mg x 1. Max døgndosis 40 mg i max. 3 døgn
tab. Seroquel prolong 300 mg x 1. Max døgndosis 800 mg

Ved utilstrækkelig beroligende effekt af antipsykotika, kan der suppleres med
benzodiazepiner som angivet nedenfor.

Patienter, som allerede er i
antipsykotisk behandling

Igangværende behandling opjusteres, og der skal stiles imod max dosis.

Hvis der ikke er mulighed for opjustering eller opjustering har utilstrækkelig beroligende
effekt, kan suppleres med benzodiazepiner som angivet nedenfor.

Ved yderligere behov for sedation
tillægges

Overvej øget observationsniveau ved sværere sedation

Benzodiazepiner (prioriteret rækkefølge)

tab. Clonazepam (Rivotril) 0,5-1 mg x 2 dagl. Max døgndosis 4 mg
tab. Oxazepam (Oxabenz) 15 mg x 4 dagl. Max døgndosis 90 mg

Ved ikke samarbejdende patienter
kan anvendes (ikke prioriteret
rækkefølge)

Overvej øget observationsniveau ved sværere sedation

 

inj. Ziprasidon (Zeldox) 20 mg im. max x 2 dagl*. Minimum 2 timers interval mellem
injektioner. Må max anvendes 3 dage i træk
inj Olanzapin (Zyprexa) 10 mg im. max x 2 dagl*. Minimum 2 timers interval
mellem injektioner. Må max anvendes 3 dage i træk
inj. Aripiprazol (Abilify) 9,75 mg im. max x 3 dagl. Minimum 2 timers interval
mellem injektioner
inj Haloperidol (Serenase) 5-10 mg im. max 20 mg dagl. Ved udvikling af akut
dystoni kan gives inj. Akineton 5 mg, 2-3 gange dagligt

inj. Haloperidol kan evt kombineres samtidigt med inj. Diazepam 5-10 mg im. x 1 ved
yderligere behov for sedation.

*inj. Diazepam (Stesolid) im. må ikke kombineres med inj. Ziprasidon (Zeldox)
im. eller inj. Olanzapin (Zyprexa) im. før der er gået 2 timer.

 

Ved meget svært urolige patienter som tidligere har tålt Zuclopenthixol kan der efter
konference med bagvagt gives:

inj. Zuclopenthixol (Cisordinol Acutard) 50-100 mg im. x 1.

Må først gentages efter 2-3 døgn. Ved udvikling af akut dystoni kan gives inj. Akineton 5
mg, 2-3 gange dagligt

 

For generel vejledning i psykofarmakologisk behandling af mani henvises til: 

“Vejledning i akut psykofarmakologisk behandling af mani hos voksne under indlæggelse”

 

Patienter med alkoholabstinenser eller delir behandles også i den akutte fase iht nedenstående
retningslinjer:

2.12.4. Behandling af patienter med delir, der ikke er fremkaldt af alkohol eller andre psykoaktive stoffer, fællespsykiatrisk
retningslinje
2.12.2.1. Behandling af alkoholabstinenser og delir fremkaldt af alkohol, fællespsykiatrisk retningslinje

For patienter i behandling med Metadon gælder:

Der er øget risiko for komplikationer ved samtidig behandling med Metadon og antipsykotika og/eller
benzodiazepiner. Kombinationsbehandling skal derfor nøje overvejes, og såfremt der findes behov herfor,
monitoreres der med EKG efter klinisk vurdering.

Ligeledes skal der udvises generel tilbageholdenhed med akut beroligende behandling med antipsykotika og/eller
benzodiazepiner til patienter, der allerede er i behandling med Metadon (eller som kan have indtaget Metadon på
egen hånd). Dette gælder i særlig grad for parenteral behandling med akut beroligende medicin.

Hvis det skønnes nødvendigt at en patient, der får Metadon, skal behandles med akut beroligende medicin
(antipsykotika og/eller benzodiazapiner), skal patienten observeres med fast vagt så længe den akutte behandling
foregår. Man skal være opmærksom på halveringstiderne/eliminationen af de enkelte præparater herunder
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antidot. I forbindelse med den faste vagt skal der være adgang til Rubensballon og antidot, hvor en sådan findes.
I hver vagt revurderes observationsniveauet af læge og ansvarshavende sygeplejerske/kontaktperson.

3.7.1 Substitutionsbehandling af opioidafhængige, fælles-psykiatrisk retningslinje

 

Ældre patienter

Akutte psykiatriske symptomer hos ældre har oftest somatisk genese.
Der bør ikke ordineres injektion med antipsykotika til denne patientgruppe. 

Som hovedregel: Start med lav dosering og titrer op.
Zyprexa bør undgås til ældre med demens og til ældre, hvor man mistænker en demensdiagnose.
Der henvises til pjecen fra Institut for Rationel Farmakoterapi Ældre med demens, psykiatriske symptomer og urolig adfærd som
baggrundsmateriale og vejledning specielt ved dementielle tilstande.

Der bør også udvises særlig opmærksomhed, hvis man mistænker Lewy Body demens, da disse patienter er
særdeles følsomme og ofte ikke tåler antipsykotika.

Præparatvalg Ældre patienter

Første præparatvalg Ved demens

Risperdal (Risperidon) og Seroquel (Quetiapin) er førstevalgspræparater.

Tbl./Smeltetbl. Risperdal (Risperidon) startdosis: 0,25 mg til 1 mg dagligt, doser over
3 mg dagligt bør undgås
Tbl. Seroquel (Quetiapin) startdosis: 25 mg til 50 mg dagligt, doser over 200 mg
dagligt bør undgås. Obs. BT!

Brug af højdosis antipsykotika eller acutard præparater er kontraindicerede

Ved delir

·         Der henvises til den fællespsykiatriske retningslinje vedr. 2.12.4. Behandling af
patienter med delir, der ikke er fremkaldt af alkohol eller andre psykoaktive stoffer,
fællespsykiatrisk retningslinje

Ved psykotiske tilstande hørende under F20 kapitlet

Det anbefales generelt, at ældre ordineres mindre doser, end yngre voksne. Der kan dog
være særlige tilfælde fx kroniske psykotiske patienter, hvor der kan være behov for at
anvende samme dosis, som hos yngre voksne.

Ved behandling med Olanzapin er parenteral max dosis 5 mg, og senest efter 3 dage bør
der skiftes til oral behandling.

Er patienten i antipsykotisk behandling bør antipsykotisk p.n.-ordinationer være
samme type som den faste ordination.
Hvis det vurderes, at situationen ikke kan klares uden benzodiazepinordination, kan
gives tbl. Oxazepam 7,5 mg max x 2 dgl. OBS benzodiazepiner kan give
paradoksreaktioner hos ældre.

Ved depression

Ved svært forpinthed, og / eller suicidalrisiko kan gives tbl. Oxazepam 7.5 mg max 2
x dgl. OBS benzodiazepiner kan give paradoksreaktioner hos ældre.
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Dokumentation

Følgende dokumenteres:

indikation for ordination samt præparatnavn dokumenteres i SFI’en ”Medicin” og i det enstrengede
medicinhåndteringssystem
forventet varighed af behandlingen enten med seponeringstidspunkt eller tid for evaluering
information givet til patienten om indikation, virkning, bivirkning samt forventet varighed af behandlingen
Observationer af effekt og bivirkninger, herunder vurdering af faldrisiko, BT/P og EKG, hvor dette er relevant.  
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Ansvar

Afdelingsledelsen har ansvaret for at retningslinjen implementeres.
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Ordination af akut beroligende medicin er et lægeligt ansvar.

Behandling med Olanzapin i døgndoser, der overstiger 40 mg, kan i få tilfælde være nødvendig. Det indskærpes, at al
behandling, der overstiger den øvre grænse på 40 mg, skal godkendes af afdelingens ledende overlæge. Der er samtidig et
skærpet dokumentationskrav ift. behandlingsindikation og bivirkninger. 

Plejepersonalet har ansvaret for observationer af symptomer til brug for indikation for ordinationen, virkning og bivirkninger, samt
med miljømæssige tiltag, information og psykoedukation.
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Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler
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