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Antikolinerge lægemidler
Psykoedukation for patienter – leveret af psykiatriens kliniske farmaceuter
Psykofarmaka og forlængelse af QT-intervallet
Link til alle vejledninger fra RADS på det psykiatriske område, bl.a. den nye vejledning for
farmakologisk behandling af ADHD hos børn og voksne
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Såvel psykofarmaka som medicin til somatisk sygdom kan give antikolinerge bivirkninger. De perifere
bivirkninger omfatter bl.a. obstipation og mundtørhed, urinretention, uskarpt syn samt hjertearytmi/
sinustakykardi. De centrale bivirkninger er konfusion, koncentration- og hukommelsesbesvær og kan forveksles
med kognitive symptomer ved psykisk sygdom.
The Anticholinerg Burden List (ACB-listen) har opstillet præparater efter hvor stor grad de giver antikolinerg
belastning. En score på 3 eller derover betragtes som værende klinisk relevant. Somatisk medicin gemmer i
nogle tilfælde også på en forholdsvis høj antikolinerg belastning.
Præparaterne orphenadrin (Lysantin) og biperidin
(Akineton) tillægges ofte behandlingen hvor patienter i
større eller mindre grad oplever ekstrapyramidale
bivirkninger. Både orphenadrin og biperiden bidrager i
høj grad (begge med en score på 3) med antikolinerge
symptomer til det samlede sygdomsbillede.

Eksempler på antikolinerg score jf ACB-listen
Psykofarmaka
Lav score (1)
Aripiprazol (Abilify)
Risperidon
Høj score (3)
Olanzapin
Orphenadrin (Lysantin)

Somatisk medicin
Furosemid
Cetirizin
Solifenacin (Vesicare)
Promethazin (Phenergan)
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Psykoedukation
Psykiatrien i Region Syddanmark ønsker, at patienter med psykiske sygdomme og deres
pårørende får en ensartet og uvildig information om sygdommen
Sygdomserkendelse og –forståelse er sammen med tidlig opsporing og behandling vigtige og forebyggende
faktorer for tilbagefald hos patienter med psykiske sygdomme. Jo færre tilbagefald og jo tidligere
behandling, jo bedre bliver prognosen for sygdommen.
Derfor tilbydes grupper af psykiatriske patienter et undervisningsforløb, såkaldt psykoedukation,
indeholdende emner som sygdomsforløb, kost og motion, sociale tiltag samt medicinsk behandling – dette
netop for at øge sygdomserkendelsen og ansvar for egen behandling.
De kliniske farmaceuter, Tina Hoff Duedahl og Mette Gulløv, som er tilknyttet Psykiatriens
Medicinrådgivning, har det seneste års tid varetaget undervisningen i den medicinske behandling på
afsnittene i henholdsvis Kolding og Fredericia. Undervisningen har givet en indledende introduktion til
almen farmakologi samt de forskellige psykofarmakas virkninger. Afslutningsvist pointeres vigtigheden af
sygdomserkendelse, compliance samt korrekt opbevaring af medicin.
Evalueringen fra både personale og især fra patienterne har været meget positiv, og der er allerede lavet
aftaler for undervisning ved farmaceuterne igen til efteråret. Såfremt andre i Psykiatrisygehuset ønsker at
samarbejde med de kliniske farmaceuter om patientundervisning kan der rettes henvendelse til
Psykiatriens Medicinrådgivning.

Eksempel på slide fra undervisningen
ved undervisning

Eksempel på medicin, som vises

Brug behandlingsvejledningerne fra Rådet for Anvendelse af Dyr
Sygehusmedicin (RADS) – en genvej for klinikere til opdateret rationel
farmakoterapi
RADS har udgivet en række behandlingsvejledninger inden for det psykiatriske område. Vejledningerne
er overskuelige, let anvendelige – og regionerne er forpligtet til at følge vejledningerne.
Der er vejledninger ift. psykotiske tilstande, unipolar depression, bipolar lidelse og ADHD. Se dem her
I næste nyhedsbrev vender vi mere detaljeret tilbage til RADS vejledningen om ADHD.
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Psykofarmaka og forlængelse af QT-intervallet
CASE
Patient: En kvinde på 38 år har ADHD. Hun har udviklet depression, og sertralin har ikke haft
tilstrækkelig effekt efter at have været anvendt i tilpas høj dosis i tilpas lang tid. Hun behandles med 100
mg atomoxetin (Strattera), og lægen vil nu høre, om hun kan ordinere venlafaxin mod patientens
depression. Kvinden har ikke kendt hjertekarsygdom, og et EKG fra marts 2016 er normalt.
Problemstilling: Spørgsmålet vedrører, hvorvidt samtidig behandling med de to psykofarmaka er
forsvarlig i relation til risikoen for hjertearytmi. Patienten har god gavn af behandlingen for ADHD og vil
gerne fortsætte med denne.
Venlafaxin er et såkaldt klasse B-præparat1 (se nedenfor), der kan forlænge QT-intervallet. Af
produktresumeet for atomoxetin fremgår det, at der kan være en øget risiko for forlængelse af QTintervallet, når atomoxetin administreres sammen med andre QT-forlængende lægemidler.
Løsningsforslag: Hvad er indikationen for behandlingen? Har non-farmakologisk behandling været
forsøgt? Hvis der ikke kan behandles med et andet A-præparat (fx mirtazapin) skal indikationen skal stå
helt skarpt, når der gives en behandling med disse risikopræparater. På baggrund heraf, anbefales det at
følge behandlingsalgoritmen omtalt nedenfor1, evt. i samarbejde med kardiolog.
Baggrund
En del psykofarmaka, herunder antipsykotika og antidepressiva, indebærer risiko for forlængelse af QT
intervallet, som associeres med optræden af torsade de pointes ventikulær takykardi (TdP-VT). Dansk
Cardiologisk Selskab & Dansk Psykiatrisk Selskab har i 2011 udgivet en rapport1, der indeholder en oversigt
over psykofarmakas risiko for at forlænge QT-intervallet samt en monitoreringssalgoritme, der kan
anvendes ved behandling med psykofarmaka der indebærer risiko for QT-forlængelse.
Selskaberne bag rapporten pointerer, at der skal udvises forsigtighed ved ordination af psykofarmakologisk
behandling, men at en for restriktiv holdning også kan hindre en påkrævet psykofarmakologisk behandling
af en alvorlig psykisk syg patient.
Inddeling af præparaterne efter proarytmisk sikkerhedsprofil
Præparaterne inddeles i rapporten i tre grupper:
 A-præparater: Giver generelt ikke QT-forlængelse eller
TdP-VT. Fx aripiprazol, olanzapin, sertralin, mirtazapin.


B-præparater: Giver QT-forlængelse, hvorfor der bør
foretages monitorering af patienten som beskrevet i
algoritmen (se nedenfor). Fx quetiapin, risperidon,
citalopram, escitalopram, venlafaxin.



B*-præparater: Associeret med særlig markant QT-forlængelse, veldokumenterede kasuistikker
med TdP-VT, eller andre kardiologiske hændelser, fx AV-blok, som nødvendiggør monitorering. Fx
haloperidol, clozapin, lithium.

Telefonisk rådgivning alle hverdage kl. 12 – 14. Telefon 99 44 95 70
Mail: Psykiatriens.medicinraadgivning@rsyd.dk

Nyhedsbrev nr. 2
Oktober 2016

På side 12 i rapporten ses den fulde oversigt – et uddrag ses i billedet ovenfor.
Behandlingsalgoritme mhp. reduktion af risiko for hjertearytmi og pludselig død ved anvendelse af
psykofarmaka.
I figuren nedenfor ses behandlingsalgoritmen fra rapporten. Heraf fremgår det bl.a., at der ved opstart af
behandling med B/B*-præparater bør optages EKG, og QTc-intervallet bør ikke overstige 480 ms.
QTc-intervallet kontrolleres igen 1-2 uger efter opstart, og intervallet bør ikke overstige 500 ms og/eller
være øget mere end 60 ms siden opstart.
Det er god klinisk praksis at kontrollere EKG’et ved årskontrollen. Det samme gælder ved introduktion af
andre QT-forlængende præparater.
Af algoritmen fremgår det også, hvordan man som læge skal forholde sig, hvis patienten har
kardiovaskulære risikofaktorer eller allerede behandles med et eller flere risikopræparater.

Du er altid velkommen til at henvende dig til Psykiatriens Medicinrådgivning, hvis du har spørgsmål vedr.
behandling med psykofarmaka.
Vores telefon – 99 44 95 70 – er åben alle hverdage mellem kl. 12.00 og 14.00.
Vores e-mail er psykiatriens.medicinraadgivning@rsyd.dk
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