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Introduktion 
 
Litiumbehandling används i stämningsstabiliserande syfte till patienter med 
allvarliga affektiva sjukdomar. Vanligast är som underhållsbehandling för 
bipolär affektiv sjukdom (BPAD), schizoaffektiv sjukdom och som 
tilläggsbehandling vid depression. Litium anses vara bättre än andra 
stämningsstabiliserande läkemedel och är fortfarande förstahandsval vid 
exempelvis behandling av bipolär affektiv sjukdom [1] och den enda 
medicin som kan överlägset förebygga suicid. Dock är litiumbehandling, 
som vid de flesta andra farmakologiska behandlingar, inte riskfri och 
allvarliga somatiska biverkningar är kända, ex. litiums påverkan på njuren 
med elektrolytstörningar som följd. 
 
Många litiumbehandlade patienter utvecklar någon sorts form av njursvikt. 
Mest vanligt är njurpåverkan i form av en tubulär skada som leder till 
nefrogen diabetes insipidus. Den tubulära skadan förekommer i 30% av alla 
patienter behandlade med litium och en viss del kan drabbas av en 

irreversibel skada 2,3. Nefrogen diabetes insipidus kan utvecklas snabbt 
inom några veckor efter litiuminsättning. Patienter med nefrogen diabetes 
insipidus har en ökad risk för hypernatremi när vätskebalansen är utom 
kontroll och en vätskeförlust inte blir kompenserad genom vätskeintag.  
Detta tillstånd av hypernatremi kan t.ex. förekomma när litiumbehandlade 
patienter blir sjuka i feber, diarré, opereras eller svettas mycket pga varmt 
väder eller fysiskt aktivitet.  
 
Hypernatremi kan utvecklas till ett allvarligt och livshotande tillstånd som 
kräver snabb och korrekt behandling. Kunskapen om orsaker och 
handläggningen av hypernatremi hos patienter som behandlas eller har 
behandlats med litium är mycket begränsad, och denna kunskapsbrist gäller 
även för t.ex. incidensen och riskfaktorer vid hypernatremi. Det är inte 
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heller klarlagt om eventuella skyddsfaktorer förekommer vid 
litiumbehandling, ex. samtidig behandling med antidepressiva [4,5]. 
 

Syfte 
 
Syfte med studien är att: 

1. Kartlägga prevalensen av hypernatremi ≥ 150 mmol/l hos patienter 
som behandlats med Litium för bipolär affektiv sjukdom, 
schizoaffektiv sjukdom eller depression i Norrbottens län jämfört 
med patienter som inte har behandlats med litium 

2. Identifiera och kvantifiera eventuella riskfaktorer  
3. Undersöka om samtidig behandling med antidepressiva är en 

skyddsfaktor 
4. Kartlägga behandlingen av hypernatremi och behandlingsresultat 

 

Material och metod 
 

Typ av studie 

Retrospektiv kohortstudie över 17 år. 
 

Datainhämtning 
Alla patienter ≥ 18 år i Norrbottens läns landsting som behandlades med 
litium eller någon annan stämningsstabiliserande medicin under åren 1997-
2013 och som har haft en eller flera episoder av hypernatremi ≥ 150 mmol/l 
och som har antigen gett samtycke till deltagande i studien eller har avlidit; 
185 patienter har identifierats. 
 
Manuell granskning av patientjournalerna. All inhämtad data avidentifieras 
innan analys.  
I journalerna granskas alla episoder av hypernatremi med ≥ 150 mmol/l vad 
gäller: 
 
Eventuella risk/ skyddsfaktorer 

- Kön 
- Ålder 
- Historia av hypernatremi 
- Litiumbehandling 
- Samtidig behandling med antidepressiva 
- Akut alkoholintoxikation 
- Litiumkoncentration under hypernatremiepisod 
- Plasma/urinosmolalitet (om dokumenterad) 
- Orsak (t.ex.  feber, diarre, utsatt för varmt väder) 

 
Resultatparameter  

- Episoder av hypernatremi  
- Högsta natriumvärde under hypernatremin 
- Behandling 
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- Behandlingsresultat 
 
Statistisk analys 
Deskriptiv analys av risk och resultatparametrar kommer att göras.  
Jämförelse av patienter med hypernatremier med eller utan 
litiumbehandling.  
Jämförelse av patienter med hypernatremi med endast litium eller litium 
och antidepressiv behandling.  
  

Klinisk relevans 
 
Denna studie är en del i forskningsprojektet ”Långsiktig behandling vid 
bipolär affektiv sjukdom med stämningsstabiliserande medicin: 
suicidprevention och risken för allvarliga biverkningar” (LISIE) som 
genomförs vid psykiatriska kliniken i Sunderbyn avseende bästa metoden 
för underhållsbehandling av bipolär affektiv sjukdom. Eftersom allvarlig 
hypernatremi är ett potentiellt livshotande tillstånd är det viktigt att 
identifiera orsaker och riskfaktorer för litium associerad hypernatremi och 
formulera preventiva behandlingsinsatser. Resultatet av denna studie kan 
leda till en förbättrad riskbedömning och handläggning av litiumbehandlade 
patienter med hypernatremi vid exempelvis läkemedelsdispensärer och 
inom somatisk och psykiatrisk slutenvård.  
 

Etiska överväganden 
 
Studien bygger på forskningsprojektet: Långsiktigt behandling vid bipolär 
affektiv sjukdom och andra affektiva sjukdomar med 
stämningsstabiliserande mediciner: suicidprevention och risken för 
allvarliga biverkningar.  
Denna studie startades 2011 och är etiskt godkänd (Dnr 2014 -10-32M, 
2011-228-32M och 2010-227-31M).   
 

Tidsplan 
 
Journalgranskning och dataextraktion:  6 veckor  
Statistisk analys: 1 vecka 
Manuskriptarbete: 3 veckor 
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