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Om psykofarmakologisk poliklinikk 

• Ca 100 pasienter i året 

• Problemstillinger: Hovedsakelig innen 
psykofarmakologi 

• Henvisere: Fastleger, psykiatere 

• Gir behandlingsråd tilbake til henviser i form 
av en epikrise 



Valproat 

• Epilepsimedisin 

• Mani ved bipolar lidelse 

• Migreneprofylakse 

• Virkningsmekanisme ikke klarlagt 

• Påvirkning av natriumkanaler, og GABAerg 
transmisjon 

• Dosering: 10-20 mg/kg/døgn, opp til ca 2400 
mg/døgn 

 



Kjente bivirkninger av valproat 

Felleskatalogen 

• Bivirkninger 

• GI-plager, tretthet - vanlig 

• Reversibel parkinsonisme - 
svært sjelden 

• Sedasjon, svekket 
hukommelse, svimmelhet, 
kognitiv forstyrrelse - ukjent 

• Overdosering 

• Tretthet, kvalme, hodepine, 
nystagmus, usikker gange  

Giftinformasjonen 

• Toksisitet 

• CNS-depresjon 

• Søvnighet, uklarhet 

• Oppkast, diare 

• Uro 

 

• Takykardi, hypotensjon, 
koma, kramper, hjerneødem 



Valproat toksisitet 

• Proteinbinding vs fri 
fraksjon 

• Vi måler 
totalkonsentrasjonen 

• 80-90% proteinbundet 

• Metningskinetikk for 
proteinbinding 

• Fri fraksjon øker ved 
høyere valproat-
konsentrasjoner 

• 10% fri fraksjon vanlig 
Felix, S., Sproule, BA. Et al. Dose-Related 
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics 
of Valproate in the Elderly. J Clin Pharm 
2003 



Felles nasjonale ringegrenser 

Valproat: Telefonisk 
varsling ved 900 
μmol/L 
 



Eksempler på langvarig overdosering 
- overraskende lite litteratur 

Chadwick, DW, Cumming, WJK, Livingstone, I, et. al. Acute Intoxication with Sodium 
Valproate. Ann Neurol 1979. 



Interaksjon mellom valproat og 
acetylsalisylsyre 

• Acetylsalisylsyre i antipyretiske doser kan både 
endre metabolismen og fortrenge valproat 

Denne interaksjonen finnes ikke i Druid. Felleskatalogen: ASA kan nødvendiggjøre dosejustering. 

Aspirin 500 mg 
Paralen (ASA 
500 mg, 
paracetamol, 
koffein) 



Skjelvinger (tremor) og gangvansker 

• Valproat-indusert parkinsonisme? Beskr. 1. gang 1979. 

 

 



Hva viser oversiktsartiklene? 

• 116 personer med valproat-assosiert 
parkinsonisme 

• Flertallet er eldre 

• Parkinsonisme utviklet på alle doser og ved 
alle konsentrasjoner av valproat 

• Flertallet fikk bedring uker til 6 måneder etter 
seponering 

• 3 personer med nevrodegenerativ sykdom: 
Alle bedre av parkinsonisme etter seponering. 

 



Betydningen av antipsykotika 

• Alle antipsykotika kan gi ekstrapyramidale 
bivirkninger, men lavere risiko ved kvetiapin 
og klozapin. 

• Kvetiapin er ikke funnet å gi parkinsonistiske 
bivirkninger 

• Bidra til «hang over» 



Betydningen av benzodiazepiner og 
zopiklon 

• Felleskatalogen: 

• «Forbigående og kortvarig behandling» 

• «Så kortvarig som mulig» 

• Eldre 3,75 mg, kan økes til 5 mg (inntil 7,5 mg 
ved forstyrret nattesøvn) 

 

• Høye konsentrasjoner ikke uvanlig hos eldre. 

• Bidrar til «hang over» 

 



Oppsummering og tiltak 

• Valproat – høy konsentrasjon (μmol/L) i blodet 

• Har en rekke bivirkninger 

• OBS interaksjoner med andre psykofarmaka 

• Dosereduksjon ved tegn på bivirkninger 

 

• Bioingeniører og helsesekretærer får ofte annen 
informasjon enn legen og kan bidra med 
informasjon til legen som har betydning for 
utredning og behandling. 


