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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att beskriva vilka biverkningar individer som behandlas med 

antipsykotika upplever och dess konsekvenser för livskvaliteten samt hur vårdpersonalen kan 

ge stöd till drabbade individer i vardagen för att minska obehaget av biverkningar. Metoden 

som användes var en avgränsad systematisk litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar söktes via 

två databaser. Totalt inkluderades tio artiklar som genomgick kvalitets- och resultatanalys. 

Resultatet visade att vanligt förekommande biverkningar av antipsykotika som patienterna 

upplevde och rapporterade var psykiska, extrapyramidala följt av endokrina och metaboliska 

effekter samt övriga biverkningar som autonoma, antikolinerga och allergirelaterade. 

Resultaten visade att en sjuksköterskeledd vårdtjänst kunde upptäcka fysiska problem som 

ohälsosam livsstil och fetma och därmed åstadkomma positiv livsförändig och viktnedgång. 

Studierna ger även förslag på copingstrategier som stöd vid biverkningar trötthet och 

viktuppgång. Slutsatsen: Studien har visat att patienter med psykossjukdomar upplevde olika 

biverkningar av antipsykotika som de måste ta för att förebygga återfall i psykos. Det finns 

omvårdnadsåtgärder och stöd till patienter som gör det lättare att klara vardagslivet trots 

biverkningar. Dock behövs mer forskning om omvårdnadsåtgärder och stöd. 

Nyckelord: schizofreni, antipsykotisk behandling, biverkningar, coping 
 



 

ABSTRACT 

The aim of this study was to describe the side effects experienced by individuals treated with 

antipsychotics, their consequence in life quality and how care staff can give support to these 

individuals to reduce discomfort of the side effects in their daily life. The method was a 

determinate literature review. The scientific articles where found in the database PubMed. A 

total of ten articles where included and were analyzed based on their quality and contents. 

The results showed that the most common of antipsychotic side effects that the patient 

experienced and reported  were psychic, extrapyramidal followed by endocrine and the 

metabolic issue and other side effects with autonomic, anticholinergic and allergy related. The 

result showed that a nurse-led service with provided care delivery could discover physical 

health problems such as unhealthy lifestyle and obesity, and consequently achieve positive 

changes of life and weight loss. The studies even gave suggestions of strategies to cope with 

sedation, tiredness and weight gain. Conclusion of this literature review was that the patients 

with psychotic illnesses perceived different side effects from the antipsychotic medication that 

they had to take to prevent fallback in psychos. There is even nursing care and support to 

patients which make daily life easier in spite of side effects. However more research is needed 

about nursing methods and support.      

Keywords: schizophrenia, antipsychotic treatment, side effects, coping 



 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION ..................................................................................................................... 1 

Psykos ..................................................................................................................................... 1 

Symptom och orsaker till psykossjukdom ............................................................................... 1 

Behandling av psykoser .......................................................................................................... 2 

Problemformulering ............................................................................................................... 5 

Syfte ........................................................................................................................................ 5 

Frågeställningar ..................................................................................................................... 5 

METOD ...................................................................................................................................... 6 

Design ..................................................................................................................................... 6 

Sökstrategi .............................................................................................................................. 6 

Bearbetning och analys .......................................................................................................... 8 

Etiska överväganden .............................................................................................................. 9 

RESULTAT ............................................................................................................................... 9 

Rapporterade läkemedelsbiverkningar av patienter som behandlas med antipsykotika samt 
dessa samband med upplevd livskvalitet .............................................................................. 12 

Omvårdnadsmetoder och stöd som kan mildra biverkningar av antipsykotika ................... 15 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 16 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 16 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 18 

Kliniska implikationer .......................................................................................................... 18 

Slutsats ................................................................................................................................. 19 

REFERENSER ......................................................................................................................... 20 



1 

 

INTRODUKTION 

De läkemedel som används vid behandling av psykossjukdomar kallas antipsykotika 

synonymt med neuroleptika. Behandling av schizofreni fick sitt genombrott på 1950-talet 

genom utveckling av antipsykotika (Uhser, Foster & Park, 2006). En stor fördel med 

antipsykotika är reducering av psykotiska symptom, samtidigt finns det bevis för många 

biverkningar. 

Psykos 

För varje individs överlevnad i denna värld är det logiskt-empiriska tänkandet nödvändigt för 

att kunna orientera sig och försvara sin existens.  Inom individens föreställningsvärld finns det 

ett mellanområde som fungerar som en bro mellan den yttre och den inre världen. Då bron 

försvagas eller t.o.m. rasar helt kan kontrollen över sambandet mellan inre och yttre värld 

förloras och därmed insjuknar individen i ett psykotisk beteende. Psykossjukdomar kan delas 

in i; schizofreni, vanföreställningssyndrom, kortvarig psykos samt psykotiskt syndrom orsakat 

av somatisk diagnos t.ex. malign tumör, demens (Cullberg, 2005). 

Symptom och orsaker till psykossjukdom 

Utlösande orsaker till förstagångsinsjuknade i psykos kan vara psykologisk sårbarhet för 

stressorer av psykosocial eller biologisk art. Individen som insjuknar i psykos hamnar i ett 

tillstånd där verklighetsuppfattningen blir störd. Innan insjuknandet i psykos har individen 

ångest, sömnsvårigheter, tendens att isolera sig och svårt att arbeta eller studera. De vanligaste 

symptomen vid psykos är vanföreställningar, hallucinationer, undandragenhet, tanketomhet 

samt sänkta sociala funktioner (Cullberg, 2005). Vanföreställningar är falska föreställningar 

som kan hindra individens förmåga att fungera, t.ex. individen tror att hon är någon annan. 

Hallucinationer är sinnesupplevelse med falska uppfattningar. De kan vara syn-, hörsel-, lukt-, 

känsel- och smak. Hörsel- och synhallucinationer är det mest vanligaste symptomet vid 

psykos (MINI-D IV, 2002). 

I en norsk studie undersöktes huruvida premorbid justering påverkade självkänsla och om 

sänkt självkänsla bidrog till utveckling av psykotiska symptom som vanföreställningar och 

hallucinationer. Premorbid innebär sådant som utmärker en persons tillstånd eller läggning 
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före ett insjuknande. Resultatet i studien visade att premorbid funktion har en viktig roll vid 

utveckling av självkänsla och att dålig självkänsla är associerad med utvecklingen av 

vanföreställningar och hallucinationer (Romm et al., 2011). 

Schizofreni är en heterogen undergrupp av psykoser som har sämre prognos och ofta mer 

uttalade funktionsnedsättningar än andra psykossjukdomar. Schizofreni drabbar ungefär 1 % 

av världens befolkning. Enligt MINI-D IV (2002) ska symptomen ha funnits minst sex 

månader, varav minst en månad med så kallade positiva symptom; tankestörning, jagstörning, 

vanföreställningar eller hörselhallucinationer, ångest och motorisk oro. I övrigt kan det finnas 

så kallade negativa symptom; håglöshet (apati), viljelöshet, affektiv avflackning eller 

självförsjunkenhet.  

Trots mycket forskning är orsakerna till schizofreni bara delvis kända. Sjukdomen debuterar 

ofta i ungdomen och risken för insjuknande är högre hos män än hos kvinnor. För att insjukna 

i schizofreni har genetiska faktorer, missbruk av droger samt sjukdomar och skador i hjärnan 

stor betydelse (Ottosson, 2009). 

Schizofreni och besläktade psykotiska sjukdomar kan orsaka stort funktionshinder. I en 

amerikansk studie gjord av Tandon och medarbetare (2011) försökte forskarna ta reda på 

risken för ärftlighet för schizofreni i en grupp unga anhöriga för att kunna vidta åtgärder för 

framtida prediktion av psykotiska sjukdomar. Forskarna fann att i en grupp av 97 personer 

som var barn eller barnbarn till personer med en diagnostiserad psykotisk sjukdom utvecklade 

11 psykotisk sjukdom under 2-års uppföljning.  

Behandling av psykoser 

Målet med behandling av psykoser är att minska symptom, helst uppnå remission, att 

förebygga återfall samt att återfå eller utveckla funktioner i vardagslivet. Behandlingen 

innefattar vanligtvis farmakologisk behandling med lägsta effektiva läkemedelsdos, 

psykologisk och psykosocial behandling samt omvårdnad (Ottosson, 2009). 

Farmakologisk behandling 

De läkemedel som används kallas neuroleptika eller antipsykotika, i denna studie används 

begreppet antipsykotika. Detta läkemedel reducerar symptom som hallucinationer, 

tankestörningar och vanföreställningar samt dämpar motorisk oro och ångest. Antipsykotika 
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är förstahandsmedel i behandlingen av psykossjukdomar. Mest förekommande preparat är 

Klozapin, Olanzapin och Risperidon. Dessa läkemedel påverkar hjärnans signalsystem genom 

blockad av bindningsställen för signalsubstanser, främst dopamin D2, vilket ger antipsykotisk 

effekt (Ottosson, 2009).  

I en serbisk studie undersökte Popovic och medarbetare (2011) huruvida patienter med 

schizofreni ytterligare skulle gynnas av farmakologisk övergång från första generationens 

antipsykotika (FGA) till andra generationens antipsykotika (SGA). Bytet till Risperidon 

(SGA) gav betydelsefull förbättring av symptomens svårighetsgrad, mindre intensitet i 

extrapyramidala biverkningar (EPS) och mindre behov av antikolinerg medicinering. 

Biverkningar av antipsykotika 

Vid behandling av schizofreni och andra psykotiska sjukdomar är anipsykotiska läkemedel, 

en stöttepelare men samtidigt förknippad med många biverkningar vilket har negativa effekter 

på patientens funktionsnivå. Vanligt förekommande biverkningar som antipsykotika ger och 

patienterna upplever är psykiska, EPS, endokrina och metaboliska effekter samt övriga 

biverkningar. Trötthet, sömnsvårigheter, oförmåga att företa sig något hör till psykiska 

biverkningar. EPS även kallade motoriska biverkningar kan vara rastlöshet, skakningar, 

muskelstelhet och ofrivilliga rörelser. Bland endokrina och metaboliska effekter kan man se 

stegring av prolaktin vilket kan leda till sexuella biverkningar samt laktation och viktuppgång 

som kan leda till utveckling av diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Övriga biverkningar är 

autonoma reaktioner, antiadrenerga och antikolinerga effekter samt minskat sexuellt intresse. 

Antiadrenerga effekter kan ge yrsel och ortostatisk hypotension. Antikolinerga effekter 

hämmar parasympatiska (kolinerga) nervsystemet och kan orsaka att patienten utvecklar 

minnesstörningar eller blir förvirrad (Ottosson, 2008).  

Förhållandet mellan prolaktinnivåer och subjektiva endokrina biverkningar hos patienter med 

schizofreni och långvarig behandling med antipsykotika undersöktes i en studie i Korea. Vid 

vecka åtta under studien hittades ökning av prolaktinnivåer hos båda könen vilket följdes av 

en betydande minskning vid ett år enbart hos kvinnor (Kim et al., 2012). I en översiktsstudie 

belyste Stubbs (2009) antipsykotikainducerad hyperprolaktinemi och dess följande effekt på 

bentätheten. All antipsykotika har potential till prolaktinstegring. Då prolaktin stiger över det 

normala värdet kallas tillståndet hyperprolaktinemi. Sekundärt till antipsykotikainducerad 

hyperprolaktinemi bildas osteoporos vilket har direkt samband med höftfrakturer. 
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I en översiktsstudie belyser Usher och medarbetare (2006)  sambandet mellan metabola 

syndromet och schizofreni samt omvårdnadsriktlinjer. Antipsykotika används vid behandling 

av schizofreni och har stor fördel med reducering av psykotiska symptom. Samtidigt finns det 

bevis för biverkningar som kan kopplas till fetma, hyperlipidemi och typ-2 diabetes mellitus. I 

en indisk studie av Saddichha, Vishnuvardhan och Akhtar (2011) undersökte förekomst av 

diabetes, fetma och högt blodtryck hos patienter med schizofreni i samband med 

antipsykotikabehandling. Resultaten visade att användning av antipsykotika i det långa loppet 

kan öka risken för fetma, med måttlig effekt på utveckling av diabetes samt minimal risk på 

hypertoni. 

Det görs åtgärder för att minska biverkningar. I många fall görs dosanpassning, byte av 

preparat eller tillägg av antikolinergika som är ett läkemedel som lindrar biverkningar. Syftet 

med antipsykotisk behandling är att reducera psykotiska symptom och därmed normalisera 

individens verklighetsförankring (Ottosson, 2009).  

Psykologisk och psykosocial behandling 

I kombination med farmakologisk behandling kan psykologisk behandling lindra symptomen 

och bidra till en bättre livskvalitet. Psykoterapi vid akut psykos kan hjälpa patienten att bättre 

förstå sin aktuella livssituation och sin psykosreaktion. Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan 

riktas mot förmågan till problemlösning och funktionellt tänkande, vanföreställningar och 

hallucinationer (Cullberg, 2005). KBT kan förstärka effekten av antipsykotika för patienten, 

öka följsamheten till medicinering med antipsykotika samt öka sjukdomsinsikten. Psykosocial 

behandling innefattar socialt stöd, rehabilitering, familjeterapi och gruppterapi. En 

kombination av farmakologisk behandling och psykosociala åtgärder kan förebygga återfall i 

psykos vid negativa livshändelser om familjens emotionella klimat är gott (Ottosson, 2009).  

Omvårdnad  

Omvårdnaden är oerhört viktig då patienten befinner sig i akut fas av sjukdomen och är inlagd 

på vårdavdelning. Omvårdnaden innefattar bemötande, omhändertagande, daglig tillsyn samt 

allt som sker kring den medicinska behandlingen och hur den förmedlas. 

Omvårdnadspersonal ska även medverka i rehabilitering och prevention samt långsiktig 

planering. Omvårdnad ska utövas med en holistisk syn utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Det viktigaste i omvårdnadsarbetet är att förmedla hopp, värna säkerhet och 
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integritet hos patienten samt utgå från patientens individuella förutsättningar och resurser 

(Svenska psykiatriska föreningen, 2009)  

Usher och medarbetare (2006) anser att sjuksköterskorna har en viktig roll vid förebyggandet 

av det metabola syndromet bland annat genom att utbilda patienter som behandlas med 

antipsykotika samt genom att följa upp patienter för att tidigt upptäcka metabola syndromet. 

De menar att omvårdnadsriktlinjer kan vara användbara vid förebyggandet av metabola 

syndromet och förbättra omvårdnaden för patienter med biverkningar av antipsykotika. 

Edvard, Rasmussen och Munro (2010) lägger i sin översiktstudie betoning på omvårdnaden 

av patienter som behandlas med antipsykotika och som har en risk att utveckla ett metabolt 

syndrom. Deras syfte var att presentera en aktuell diskussion om sambandet mellan 

omvårdnaden av patienter som behandlas med antipsykotika och risken att utveckla metabolt 

syndrom. Författarna menar att diskussionen är viktig främst för att kunna ge oerfarna men 

även erfarna sjuksköterskor ytterligare kunskap om hälsoproblemet för denna grupp. 

Problemformulering 

Individer med psykossjukdom behöver i många fall livslång farmakologisk behandling. 

Antipsykotika ger många och svåra biverkningar men utan farmakologisk behandling riskerar 

individen återfall i psykos. Därför är det av särskild vikt att den omvårdnad vårdpersonalen 

ger är adekvat och att de upptäcker och rapporterar biverkningar redan i ett tidigt skede. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vanliga biverkningar individer som 

behandlas med antipsykotika har och deras konsekvens för livskvaliteten. Syftet var också att 

beskriva hur vårdpersonalen kan ge stöd till drabbade individer i vardagen för att minska 

obehaget av biverkningar. 

Frågeställningar 

1. Vilka läkemedelsbiverkningar rapporteras av patienter som behandlas med 

antipsykotika och vilka samband har dessa med upplevd livskvalitet?  

2. Vilka omvårdnadsmetoder och stöd finns som kan mildra biverkningar av 

antipsykotika? 
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METOD 

Design 

För att besvara frågeställningarna gjordes en avgränsad systematisk litteraturstudie (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

Sökstrategi 

Urval av databaser 

Litteratur som berör ämnets problemformulering och frågeställningar söktes via databasen 

PubMed via Uppsala Universitets hemsida. Sökningar i databasen CINAHL gjordes utan bra 

resultat då artikelutbudet inte var större än i PubMed.  

Sökord  

Sökningar av litteraturen gjordes vid fyra tillfällen. I tabell 1. redovisas antal sökningar, 

träffar, sökord och urval. Den första litteratursökningen gjordes i början av februari 2012 ( 

#1). Den andra sökningen gjordes i mitten av mars 2012 (#2, #3, #4 och #5). Den tredje 

sökningen gjordes i slutet av mars 2012 (#6, #7 och #8). Den sista sökningen gjordes I början 

av juli 2012 (#9).    

Inklusionskriterier 

Endast vetenskapliga originalartiklar som beskriver empiriska studier som berörde 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar användes. Artiklar skrivna på engelska och 

publicerade efter 2002 inkluderades.  Både artiklar som presenterar studie med kvalitativ och 

kvantitativ ansats inkluderades. 

Exklusionskriterier  

Artiklar som är äldre än 10 år exkluderades. Artiklar som inte presenterade original studier 

exkluderades. Artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterier exkluderades. 

                                                                                                                                                                
Tabell 1. Översikt av sökstrategi  

Databas   Sökning Sökord Träffar Granskade Urval 
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Databas   Sökning Sökord Träffar Granskade Urval 

PubMed 

 

#1 Psychotic Disorders 

Antipsychotic and 

Agents adverse  

effects and nursing 

care 

 

79 6 2      

Chiang et al (2010), Hodge & 
Jespersen (2008)                                                                                      

PubMed #2 

 

Psychotic disorders 

and  agent adverse 

effects and nursing 

and exercise 

98 8 1 

Ohlsen et al (2005) 

PubMed 

 

#3 Antipsychotic 

medication adverse 

effects and quality of 

life 

234 5 1 

Adrianzén et al (2010) 

PubMed #4 Schizophrenia 

treatment and 

antipsychotic 

adverse effects 

1759 11 1 

Chu et al (2011) 

PubMed #5 Antipsychotic 

adverse and health 

and coping 

17 3 2 

 Meehan et al (2011), 
McCann & Clark (2004) 

PubMed #6 Psychotic disorders 

and adverse effects 

and physical health 

113 8 0 

PubMed #7 Schizophrenia 

treatment and agents 

adverse effects and 

coping 

31 3 1 

Kim & Byun (2007) 

PubMed #8 Schizophrenia 

treatment and agents 

adverse effects and 

nursing care 

109 10 1 

McCann et al (2008) 
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Databas   Sökning Sökord Träffar Granskade Urval 

PubMed #9 Psychotic disorders 

and agents adverse 

effects and 

hyperprolactinemi 

81 6 1 

Byerly et al (2008) 

 

Bearbetning och analys 

Ett flertal vetenskapliga studier som berör syftet i denna studie visade sig ej uppfylla önskad 

kvalité och antal gjorda studier var få. Till följd av detta analyserades vetenskapliga studier 

med delvis otillfredsställande kvalité. 

En sammanställning av utvalda artiklar presenteras i tabell 2 under avsnittet resultat. I tabellen 

beskrevs respektive artikelns författare, publikationsår, land, syfte, design, antal deltagare 

samt bortfall, resultat samt studiens kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Kvalitetsanalys 

Kvalitetsbedömning gjordes utifrån Forsberg och Wengström (2008) på tio artiklar som 

ansågs svara på syfte och frågeställningar. Varje studie värderades i flera steg med hjälp av 

kvalitetsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa studier. Åtta studier hade kvantitativ 

ansats, en studie hade kvantitativ och kvalitativ ansats och en studie hade kvalitativ ansats. 

Varje studies kvalitet bedömdes och värderades utifrån om den har hög (1), medel (2) eller låg 

kvalitet (3).  

Kvantitativa studier med hög kvalitet var randomiserade kontrollerade. Kvantitativa studier 

som inte var randomiserade med lågt bortfall bedömdes ha medelvärde. Kvantitativa studier 

som hade stort bortfall och litet urval bedömdes ha låg kvalité. 

En av studierna hade kvalitativ ansats och bedömdes först om ett tydligt syfte fanns. Därefter 

bedömdes studien efter hur många svar ja på 12 frågor som presenteras i bilaga 4 för 

kvalitetsbedömning. För hög kvalitet krävdes ett tydligt syfte och hög poäng, och medan en 

studie med låg poäng och ett otydligt syfte bedömdes det vara av låg kvalitet. 

Resultatanalys  
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Resultatanalysen gjordes utifrån studiens syfte och frågeställningar enligt Forsberg och 

Wengströms (2008) beskrivning. Författaren läste igenom och granskade de utvalda studierna 

flera gånger för att se likheter och skillnader där fokus lades inom det valda området. Då 

föreliggande litteraturstudie innehåller två frågeställningar delades resultatet in i två 

ämnesområden som sedan delades in i teman under respektive frågeställning. 

Frågeställningarna omvandlades till följande rubriker i resultaten; rapporterade 

läkemedelsbiverkningar av patienter som behandlas med antipsykotika samt dessa samband 

med upplevd livskvalitet, omvårdnadsmetoder och stöd som kan mildra biverkningar av 

antipsykotika. 

Etiska överväganden 

Samtliga studier som inkluderades har fått tillstånd från en etisk kommitté. Ingen vetenskaplig 

artikel har uteslutits på grund av subjektiva åsikter (Forsberg & Wengström, 2008). 

RESULTAT 

Totalt tio vetenskapliga studier inkluderades. Åtta studier presenterar biverkningar vid 

antipsykotisk behandling och två studier presenterar omvådnadsmetoder och stöd vid 

antipsykotikabiverkningar men lyfter även olika biverkningar. Efter utförd 

kvalitetsgranskning uppnådde fem studier hög kvalitet, fem studier medel kvalitet och ingen 

studier hade låg kvalitet. Artiklarna var publicerade mellan år 2004 och 2011 och studierna 

var genomförda i olika delar av världen. Majoriteten av inkluderade studier visade att 

patienter upplevde biverkningar av antipsykotika där psykiska och extrapyramidala som mest 

vanligt förekommande. Det fanns få studier av hög kvalitet som berör ämnet 

omvårdnadsmetoder och stöd vid antipsykotikabiverkningar.  

 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar 

Författare, År, 
Land 

Syfte Design Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
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Författare, År, 
Land 

Syfte Design Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Adrianzén, C. 
Arango-Dávila, 
C. Araujo, D.M. 
Ruíz, I. & 
Walton, R.J. 
Dossenbach, M.        
Karagianis, J.  
(2010)                  
I 37 länder 

Att undersöka relativa 
associationer av biverkningar 
med hälsorelaterade livskvalitet 
hos patienter med schizofreni 
som behandlas med 
antipsykotika.1 

 

 

Prospektiv, öppen       
3-års observations 
studie. Patienter delades 
in i två 
behandlingsgrupper.     
EuroQol visuell analog 
skala (EQ-VAS)  

Statistisk analys  

10349   

(5742) 

Sexuell dysfunktion hade större 
negativ association med subjektiv 
livskvalitet än extrapyramidala 
symptom och tardiv dyskinesi. 
Viktökning hade minst association 
med livskvalitet. 

Hög. 

Byerly, M-J. 
Marcus, R.N. 
Tran, Q-V. 
Eudicone, J.M. 
Whitehead, R. 
Baker, R. A. 
(2008)  USA 

Att undersöka korttids effekt på 
prolaktinvärde genom 
medicinändring från Risperidon 
eller Olanzapin till Aripiprazol.1 

 

Randomiserad, 
öppenstudie.       
Deltagarna var delade 
in i tre 
behandlingsgrupper. 

Statistisk analys 

 

269 

(42) 

 

Följande insättning av Aripiprazol 
resulterade i att prolaktin värde 
sjunkit signifikant första veckan 
och var upprätthållen till vecka åtta. 

Medel 

Chiang, 
Y.L.Klainin-
Yobas, P. 
Ignacio. 
Chng,C.M.L. 
(2010) 
Singapore 

Att undersöka förekomst av 
allvarliga upplevelser av 
antipsykotikabiverkningar hos 
individer med schizofreni som 
bor i boende.1 

 

Ett tvärsnitt, icke-
experimentell.             

En bekvämlighets urval 
användes. 

Statistisk analys  

96 Många deltagare upplevde psykiska 
(80,2 %), extrapyramidala (69,8 %) 
och övriga biverkningar (61,5 %). 
Biverkningar hade positiv 
korrelation med dos och negativ 
korrelation med förskrivnings 
duration. 

Medel 

 

Chu, K-Y. Yang, 
N-P. Chou, P. 
Chi, L-Y. Chiu, 
H-J. (2011)   
Taiwan 

Att undersöka samband mellan 
BMI, användning av SGA och 
tandkaries.1 

 

En 
tvärsnittundersökning 
av munhälsa. 

Mätinstument: BMI, 
DMFT decayed, 
missing and filled tooth 
index), användning av 
SGA. 

Statistisk analys  

878  Det var inget signifikant samband 
mellan användning av SGA och 
tandkaries. Ålder (p<0,001) och låg 
BMI (p=0,041) hade signifikant 
samband med större risk för 
tandkaries.  

Hög  

Hodge, K. & 
Jespersen, S. 
(2008) 

Australien     

Att klargöra förekomst av olika 
biverkningar som patienter 
upplever vid användning av 
Clozapin samt att klargöra 
vilken påverkan hade Clozapin 
på deras livskvalité.1 

 

Kvantitativ studie. 

Patienter och läkare 
fyllde i LUNSERS 
frågeformulär.  

Patienter deltog i en 
semistrukturerad 
intervju. 

Statistisk analys  

27 patienter 

24 läkare 

Patienterna rapporterade att de 
upplevde dräglande mun som den 
mest dominerande och allvarliga 
biverkan medan läkare bedömde att 
hålla sig vaken var den mest 
vanliga biverkan och att sova för 
mycket var den allvarligaste 
biverkan    

Medel  
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Författare, År, 
Land 

Syfte Design Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kim, J-H. & 
Byun, H-J 
(2007) 

Australien  

 

Att undersöka association 
mellan subjektiv kognitiv 
dysfunktion och antipsykotika-
inducerad akatisi.1 

 

Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Deltagarna delades i två 
grupper akatisi- och 
icke-akatisigruppen. 
Deltagarna erhåll 
Risperidon eller 
Haloperidol. 

Utvärdering med 
Barnes Akathisia 
Rating Scale (BARS) 
Frankfurt Complaint 
Questionnaire (FCQ). 

Statistisk analys 

67 Signifikant samband mellan akatisi 
och subjektiv kognitiv disfunktion 
hittades. Akatisigruppen hade högre 
signifikant poäng en icke-
akatisigruppen. Akatisigruppen 
hade högre signifikant poäng på 
ångest, perceptuell störning. 

Hög  

McCann, T.V. & 
Clark, E    
(2004) 

Australien  

Att belysa hur individen finner 
mening i schizofreni. Att ta reda 
på hur människor med 
schizofreni förkroppsligar 
sjukdomen.1 

 

Kvalitativ ansats, 
dokumentet är hämtad 
från en större kvalitativ 
studie. 

Ostrukturerade 
intervjuer. 

Beskrivande 
fenomenologi.  

 

9 

5 män och 4 
kvinnor. 

Första tema är temporal 
förkroppsligande: sjukdomen som 
en katastrofal upplevelse. Andra 
tema är förkroppsligande av 
relationer: sjukdomen som 
förmedlare av sociala relationer.  

Tredje tema är förkroppsligande 
behandling: medicinbiverkningar 
som betungande. Vanliga 
biverkningar var viktuppgång, 
amenorré, impotens, att bli långsam 
och sömnighet. Biverkningar av 
antipsykotika underminerade 
deltagarna att etablera och behålla 
sexuella relationer. (svar på 
frågeställning 1). 

Hög  

McCann, T.V. 
Clark, E. & Lu, 
S (2009)  

Australia  

Att beskriva förekomst av 
antipsykotikabiverkningar hos 
individer med schizofreni samt 
existerande samband mellan 
biverkningar och medicinsk 
behandling.1 

 

Kvantitativ metod. 

Strukturerade 
frågeformulär 
(LUNSERS). 

Bekvämlighetsurval. 

81  Ungefär hälften av deltagarna 
upplevde en eller fler biverkningar. 
Dem mest vanliga biverkningar 
som rapporterades av mer än 60 % 
av deltagare var: minnessvårigheter, 
koncentrationssvårigheter, trötthet, 
rastlöshet, att sova förmycket och 
viktuppgång. Äldre deltagare 
upplevde mer antikolinerga och 
allergiska biverkningar än yngre 
deltagare. Yngre kvinnor upplevde 
mer hormonellrelaterade 
biverkningar än äldre kvinnor. 

Medel 

 

                                                 
1 Svarar på frågeställning 1. 
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Författare, År, 
Land 

Syfte Design Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Meehan, T. 
Stedman, T. & 
Wallace, J. 
(2011) 

Australien  

Att undersöka copingstrategier 
som används av patienter för att 
kunna hantera vanligt 
förekommande biverkningar av 
antipsykotika.2 

 

Kvantitativ och 
kvalitativ studie. 

Gruppdiskussioner och 
individuella intervjuer 
med 34 patienter. 

Innehållsanalys med 
efterföljande rankning 
av svårighetsgrad av 
framkomna 
biverkningar samt 
användbarhet av 
framkomna 
hanteringsstrategier 

238 patienter 
varav 34 
intervjuades. 

 

 

Nio biverkningar valdes av 32 
angivna från ett samlingsprov i 
gruppdiskussioner. 
Hanteringsstrategier föreslogs av 
författarna som patienter uppfattade 
att vara användbara att hantera dem 
två mest vanliga biverkningar 
trötthet och viktuppgång. 

Hög  

Ohlsen, R. I. 
Peacock, G. & 
Smith, S.   
(2005) 

Storbritanien  

Att undersöka hur fysiska hälsan 
kan förbättras för patienter som 
behandlas med antipsykotika 
och har en allvarlig psykisk 
sjukdom.2 

 

Kvantitativ design, 
interventionsstudie 

Demografiskt 
frågeformulär 
(LUNSERS)     

Intervention: 

Vikthanterings grupp 

Fysisk aktivitetsgrupp                

134 Åttioåtta procent av patienterna var 
överviktiga (BMI > 25) och 63 % 
hade fetma (BMI > 30). Fyrtiofyra 
procent av överviktiga patienter 
hade gått ner i vikt under 
programmet. Sextio procent hade 
ohälsosam diet vid början av 
programmet och bara 25 % efter två 
konsultationer. 

Medel  

 

Rapporterade läkemedelsbiverkningar av patienter som behandlas med antipsykotika 
samt dessa samband med upplevd livskvalitet 

I en långtids och världsomfattande studie undersöktes relativa associationer av antipsykotika 

biverkningar på livskvalitet hos patienter med schizofreni. Resultaten i denna studie med så 

många deltagare visade på att sexuell dysfunktion hade större negativ association med 

subjektiv livskvalitet än EPS och tardiv dyskinesi som är en sen EPS. Tardiv dyskinesi 

orsakas av långtidsbehandling med antipsykotika och är karaktäriserad av ofrivilliga rörelser 

som grimaser, smakningar, tungrörelser samt kan patienten gå med kroppen och huvudet 

böjda åt ena sidan. Viktökning hade minst association med livskvalitet (Adrianzén et al., 

2010).  

 

Psykiska biverkningar 

                                                 
2 Svarar på frågeställning 2. 
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Psykiska biverkningar var bland de mest frekvent förekommande som upplevdes ha 

konsekvenser för patienters välbefinnande. Vanligast förekommande bland de psykiska 

biverkningarna var svårigheter att komma ihåg, trötthet, svårt att koncentrera sig, att sova för 

mycket och rastlöshet (Mc Cann, Clark & Lu, 2008). Även Hodge och Jespersen (2008) och 

McCann och Clark (2004) fann i sina studier att patienterna upplevde svårigheter med att 

hålla sig vaken var en av de svåra biverkningarna. I en australiensisk studie visade sig att 

biverkningar som trötthet, svårigheter att tänka/att koncentrera sig och sömnlöshet inverkade 

mest på patientens funktion (Meehan, Stedman & Wallece, 2011). En studie gjord i Sydkorea 

visade att patienter med schizofreni som behandlades med antipsykotika upplevde psykiska 

biverkningar som ångest, störning i uppmärksamhet, försämring i urskiljning, perceptuell 

störning samt störning i coping respons (Kim & Byun, 2007). Majoriteten av patienterna 

upplevde och var oroade över psykiska biverkningar i en studie gjord i Singapore av Chiang, 

Klainin-Yobas, Ignacio och Chng (2010). 

Extrapyramidala biverkningar (EPS) 

Akatisi som är en av de extrapyramidala biverkningar som kännetecknas av oförmåga att sitta 

still och oro som lättar vid rörelse. I sin studie undersökte Kim och Byun (2007) om subjektiv 

kognitiv nedsättning har samband med akatisi förorsakad av antipsykotika hos patienter med 

schizofreni. Svårigheten med subjektiva kognitiva nedsättningar jämfördes mellan grupper 

med och utan akatisi. Resultaten visade att akatisigruppen var mera drabbad av kognitiva 

nedsättningar än icke-akatisigruppen. Hodge och Jespersen (2008) samt McCann och 

medarbetare (2004) visade att långsam rörelse, muskelstelhet, skakningar, rastlöshet, 

muskelspasmer och ofriviliga rörelser var vanligt förekommande EPS. I studien av Chiang 

och medarbetare (2010) skattades EPS bland de mest förekommande och betungande 

biverkningarna av patienter. 

Endokrina och metaboliska effekter 

Antipsykotikainducerad viktökning och metabolt syndrom är omfattande och allvarliga 

problem. Ohlsen, Peacock och Smith (2005) visade i sin studie att fetma, övervikt och rökning 

integrerade bland patienter. I denna brittiska studie var 87 % av patienterna överviktiga och 

63 % av de överviktiga hade fetma. Högt blodtryck visade sig hos 37 % av patienterna. 

Viktökning upplevdes av studiedeltagare som en besvärlig och problematisk biverkning som 

medförde att de hade svårt att utveckla sociala relationer (McCann & Clark, 2004). 
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Majoriteten av patienterna i studien av Chiang och medarbetarna (2010) upplevde viktökning 

som en plågsam biverkning.  

Hyperprolaktinemi, en läkemedelsbiverkning associerad till behandling med SGA, har både 

akuta och kroniska kliniska konsekvenser hos män och kvinnor som spontant flöde av 

bröstmjölk, oregelbundna menstruationer hos kvinnor samt sexuell dysfunktion. I en 

amerikansk studie gavs kombinationsbehandling med tre strategier för att byta till Aripiprazol 

från Olanzapin eller Risperidon hos utskrivna patienter med schizofreni. Studien pågick i åtta 

veckor och redan efter en vecka av kombinationsbehandling hade prolaktinvärde snabbt och 

signifikant sjunkit. Den tidiga effekten av Aripiprazol i sänkning av prolaktin till normalvärde 

var bibehållen upp till vecka åtta i studien (Byerly et al., 2008). 

Övriga biverkningar 

Hypersalivation är en autonom reaktion. I en australiensisk studie av Hodge och Jespersen 

(2008) jämfördes patienternas upplevelse av effekter och biverkningar av antipsykotisk 

läkemedel Clozapine. Resultaten påvisade att hypersalivation på natten var den mest 

dominerande biverkningen för 89 % av patienterna. I samma studie visade det sig att 

Clozapine kan ha vissa antikolinerga effekter och som istället ger biverkningar som 

muntorrhet och förstoppning.  

På flera psykiatriska boenden i Australien undersökte McCann och medarbetare (2008) 

subjektiva biverkningar av antipsykotika. Forskarna fann att äldre patienter upplevde mer 

antikolinerga och allergirelaterade biverkningar än yngre patienter.  

SGA i små doser blockerar parasympatisk stimulation av spottkörtlar vilket orsakar torr mun 

och därmed kan ge upphov till tandkaries. På ett psykiatriskt långvårdssjukhus i Taiwan 

utfördes en studie i syfte att undersöka samband mellan BMI (body mass index), behandling 

med SGA och förekomst av tandkaries bland patienter med schizofreni. Resultaten visade att 

användning av SGA inte var signifikant associerad med ökad mängd tandkaries men det fanns 

ett invecklat samband mellan symptom av schizofreni, antipsykotisk behandling, BMI och 

tandkaries. Patientens lust och förmåga att utföra munhygien försvagas av sjukdomens 

negativa symptom och detta kan bidra till sämre munhälsa (Chu, Yang, Chou, Chi & Chiu, 

2011). 



15 

 

Omvårdnadsmetoder och stöd som kan mildra biverkningar av antipsykotika 

Att sjuksköterskeledd vårdtjänst är positiv för patienter som behandlas med antipsykotika 

visade Ohlsen, Peacock och Smith (2005) i sin studie. De undersökte hur fysiska hälsan kan 

förbättras för denna grupp. En sjuksköterskeledd vårdtjänst utformades för att införa 

vårdrutiner i sjukvården där fysiska problem kan upptäckas, behandlas och övervakas genom 

snabb remiss till specialist eller distriktsläkare. Problem som ohälsosam livsstil och fetma 

sköttes av sjuksköterskan. Syftet med programmet var att åstadkomma positiva 

livsstilsförändringar genom förbättrad kost och självkänsla.  I början av programmet hade 60 

% av patienterna ohälsosam kost och bara 25 % vid programmets slut. Majoriteten av 

patienterna deltog i viktkontrollgrupp och fysisk aktivitetsgrupp vilket ledde till att de gått ner 

i vikt.  

Den första studien med fokus på vilka copingstrategier som används av patienter för att kunna 

klara av biverkningar av antipsykotika är gjord i Australien (Meehan, Stedman & Wallace, 

2011). Trötthet och viktuppgång inverkade mest på patientens funktion. Forskarna i studien 

kom fram till förslag på hanteringsstrategier som patienter uppfattade att kunna vara 

användbara att hantera de två mest vanliga biverkningar av nio valda från ett samlingsprov i 

gruppdiskussioner. 

Trötthet hanterades genom att upprätta en normal dygnsrytm, ta korta tupplur på morgonen 

inte på eftermiddagen och att planera in olika aktiviteter under dagen så det finns en anledning 

att gå upp på morgonen (husdjur, jobb, hobby). Det är bra att börja dagen med en dusch eller 

skölja ansikte med kallt vatten, ta en kopp kaffe och ett äpple för att komma igång på 

morgonen. Kvällsmedicin bör tas c:a 30 minuter före sänggående samt positivt tänkande 

hjälper mot trötthet. Det som bör undvikas vid trötthet är att ligga kvar i sängen långt in på 

morgonen trots trötthet, ta tupplur på eftermiddag eller före sänggåendet, titta på TV i sängen, 

träna eller äta stora måltider innan läggdags, dricka kaffe eller te på eftermiddag och kväll.  

Viktuppgång hanterades genom att äta mindre måltider och dricka mycket vatten under dagen 

att bära ett äpple eller en frukt att äta vid hungerkänslor. Det är bra att lära sig att laga mat 

med livsmedel som innehåller mindre mängder fett och socker samt att inte ge efter för 

viktökning. Det som bör undvikas vid viktuppgång är att äta takeawaymat mer än ett par 

gånger per vecka och att förvara choklad eller godis i hemmet. För att motverka viktuppgång 

är det viktigt att få in motion i sina dagliga rutiner t.ex. ta en promenad eller motionera 3-4 
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gånger i veckan, utnyttja möjligheter att cykla/gå till platser, att gå i trappor, försöka att 

undvika långtråkighet genom att hitta hobby eller motionsform (Meehan et al., 2011).   

DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva vilka biverkningar individer som behandlas med 

antipsykotika upplever, dess konsekvens för livskvaliteten samt hur vårdpersonalen kan ge 

stöd till drabbade individer. Litteraturstudien resulterade i tio studier, varav åtta berörde 

ämnet rapporterade och upplevda biverkningar av patienter och två handlade om 

omvårdnadsmetoder och stöd vid biverkningar.  

Resultatdiskussion 

Fem studier i denna litteraturstudie visade att patienter upplevde och rapporterade psykiska 

biverkningar av antipsykotisk behandling (McCann et al., 2008; Hodge och Jespersen, 2008; 

McCann & Clark, 2004; Meehan et al., 2011; Chiang et al., 2010). De vanligast 

förekommande psykiska biverkningar som inverkade mest på deras funktion var trötthet, 

koncentrationssvårigheter, svårigheter att tänka samt minnessvårigheter. Forskningen har 

visat att psykiska besvär som trötthet går att motverka med copingstrategier. Detta innebär att 

kämpa för normal dygnsrytm genom att sträva efter att komma igång på morgonen undvika 

att ta tupplur på eftermiddagar samt att planera in nyttig mat och dryck (Meehan et al., 2011).  

Fyra av studierna visade att patienter upplevde EPS (Kim och Byun, 2007; Hodge och 

Jespersen, 2008; McCann et al, 2004 och Chiang et al., 2010). Mest förekommande var 

skakningar, rastlöshet, ofrivilliga rörelser, långsam rörelse samt muskelstelhet som upplevdes 

betungande av patienter. Enligt Kim och Byun (2007) var patienter med akatisi mera 

drabbade av kognitiv nedsättning än patienter utan akatisi. En medicinsk åtgärd för att minska 

biverkningar som EPS skulle kunna vara byte från FGA till SGA (Popovic et al., 2011). Även 

hyperprolaktinemi kan reduceras genom läkemedelsbyte (Byerly et al., 2008). Vid sökning av 

litteratur hittades inga studier om omvårdnadsmetoder och stöd vid EPS eller 

hyperprolaktinemi.  

Som tidigare nämnt fick behandling av schizofreni med antipsykotika sitt genombrott på 

1950-talet. Det positiva med antipsykotika är att den har god effekt på psykotiska symptom 
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men det finns bevis på biverkningar som kan kopplas till fetma, hyperlipidemi och Typ-2 

diabetes (Saddichha et al., 2011). Däremot, i en världsomfattande studie visade resultaten att 

viktökning hade minst samband med livskvalitet jämfört med andra biverkningar (Adrianzén 

et al., 2010). Det finns studier som strider mot detta, vilka visade att patienter upplevde 

viktökning och metabolsyndrom som en problematisk biverkan som följd av antipsykotisk 

behandling (Ohlsen et al., 2005; McCann & Clark., 2004; Chiang et al., 2010). Viktökningen 

medförde att patienter hade svårigheter till att utveckla sociala relationer. Musikterapi i grupp 

kan hjälpa patienter att förbättra sociala kontakter med att aktivt delta i emotionellt yttrande 

(Peng et al., 2010).  

Viktuppgång är en vanlig förekommande biverkning vid behandling med antipsykotika men 

enligt forskning går det att hantera dessa med olika copingstrategier, exempelvis genom 

ändrade matvanor och införande av motion i dagliga rutiner (Meehan et al., 2011). Att 

patienter som behandlas med antipsykotika har risk att utveckla metabolsyndrom och att 

omvårdnaden av biverkningar är viktigt belystes i flera studier. Här har sjuksköterskor en stor 

roll genom att utbilda patienter i läkemedelseffekt och biverkningar för att förebygga 

metabola syndromet och främja hälsa (Usher et al., 2006; Edvard et al., 2010).  För att minska 

biverkningar för denna grupp och höja deras välbefinnande är en god omvårdnad i 

kombination med medicinering oerhört viktig. I en ytterligare studie (Ohlsen et al., 2005) 

undersöktes hur fysiska hälsan kan förbättras hos patienter som behandlas med antipsykotika 

och får biverkningar. En vårdtjänst ledd av sjuksköterskor införde nya vårdrutiner i 

sjukvården. Genom ändrad kost och självkänsla åstadkoms positiva livsförändringar från 

ohälsosam till hälsosam kost. Med hjälp av viktkontroller och deltagande i olika aktiviteter 

har majoriteten av patienterna gått ner i vikt. 

God munhälsa har samband med livskvalitet. Forskningen har visat att antipsykotika kan ge 

antikolinerga effekter som muntorrhet vilket tillsammans med patientens nedsatta förmåga 

och lust att hålla god munhygien ökar risken för karies (Chu et al., 2011). Därför bör 

omvårdnadspersonalen hjälpa patienter att sköta sin munhälsa omsorgsfullt. Muntorrheten kan 

motverkas med salivstimulerande tabletter samt intag av lite vatten. Patienterna bör också ha 

regelbundna besök hos tandläkare. 
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Slutligen måste sägas att det är viktigt för sjuksköterskor att förstå innebörden av 

psykossjukdomen och vilken påverkan läkemedelsbiverkningar har för att kunna ge holistisk 

omvårdnad.                        

Metoddiskussion 

Nio sökningar gjordes i databasen PubMed för att hitta artiklar som kunde svara på syfte och 

frågeställningar till denna litteraturstudie. Även sökningar i databasen CINHAL gjordes med 

fynd att artikelutbudet inte var större än i PubMed. Från början fanns det tre frågeställningar 

och eftersom det var svårt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad 

och stöd var för sig vid antipsykotikabiverkningar slogs de två frågeställningarna ihop. Till 

första frågeställningen som berör patientens rapporterade antipsykotikabiverkningar och dess 

samband med upplevd livskvalitet fanns väldigt stort utbud av artiklar.  

Artikelsökning gjordes på studier som var publicerade under de senaste tio åren och skrivna 

på engelska. Många dubbletter har hittats på flera sökord. Författaren läste samtliga artiklar 

flera gånger och därmed skrivit hela uppsatsen själv vilket kan ses som en styrka. Men det 

fanns en svaghet att inte ha en kollega att bolla olika frågor samt reflektera med. 

Kvalitetsbedömningen gjordes av författaren. Fem av inkluderade artiklar bedömdes ha 

medelkvalitet, fem artiklar bedömdes ha hög kvalitet, ingen artikel bedömdes ha låg kvalitet 

(Forsberg & Wengström, 2008). Av de inkluderade artiklarna är en kvalitativ studie, en är 

kvantitativ och kvalitativ, två är randomiserade kontrollerade och sex är kvantitativa studier. 

Utifrån studiernas resultat kan dras generaliserbar slutsats att antipsykotika kan ge en eller 

flera biverkningar. Däremot är det svårt att dra generaliserade resultat vilka omvårdnad och 

stöd finns som kan mildra biverkningar p.g.a. att få studier hittades.     

Kliniska implikationer 

Eftersom patienter som behandlas för psykossjukdom upplever olika biverkningar av 

antipsykotiskt läkemedel är det av stort vikt att omvårdnadspersonal upptäcker och 

rapporterar dessa så tidigt så möjligt. Det finns olika omvårdnadsmetoder och stöd till 

patienter som skulle kunna underlätta dagen trots biverkningar. Tröttheten och att sova för 

mycket är vanligt förekommande psykiska biverkningar som kan motverkas med 

copingstrategier som att upprätthålla dygnsrytm, att undvika att ligga kvar i sängen länge samt 



19 

 

att sträva efter att vara mer fysiskt aktiv. Redan under vårdtiden på en akutavdelning 

rekommenderas att omvårdnadspersonal motiverar och hjälper patienten att komma över 

tröttheten och att sova mindre.  

Patienter som har biverkningen viktuppgång kan bli hjälpta genom att lära sig äta mindre 

måltider och att laga mat som innehåller mindre fett och socker. För att motverka 

viktuppgången är det viktigt för patienter att införa motion i vardagen. 

Studier som fokuserade på omvårdnadsmetoder och stöd för att motverka olika biverkningar 

var få och därför behövs fler och större studier inom detta område. 

Slutsats 

Patienter som medicinerar med antipsykotika upplever olika biverkningar. Övervägande 

upplevs biverkningar av patienter som betungande och vissa biverkningar kan medföra att de 

har svårt att utveckla sociala relationer. Psykiska biverkningar, viktökning och metabola 

syndrom verkar kunna motverkas med olika omvårdnadsåtgärder och stöd. Här har 

sjuksköterskor en viktig roll genom att utbilda patienter i läkemedelseffekt och biverkningar 

samt att tillsammans med övrig omvårdnadspersonal upptäcka och rapportera biverkningar i 

tidigt skede. EPS, prolaktinstegring och hypersalivation kan motverkas med byte av 

medicinering samt genom att addera läkemedel mot biverkningar. Det behövs vidare 

forskning i omvårdnadsåtgärder och stöd som syftar till att hjälpa patienten att förebygga 

biverkningar som är associerade till antipsykotisk behandling.  
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