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Neuroleptika - uppföljning avseende 
biverkningar Barnkliniken Gällivare 
 

Neuroleptika är en del i behandlingen av flera allvarliga psykiatriska tillstånd hos barn och 
ungdomar. Metabola, hormonella och neurologiska biverkningar är vanliga. Den här rutinen 
syftar till att säkerställa att uppföljning sker på ett adekvat sätt. 

Gäller för följande patienter: 
 Patienter som planeras sättas in på neuroleptika via BUP 

 Om behov av akut insättning så får biverkningskontroller påbörjas efter startad behandling. 

 Patienter som är insatta på neuroleptikabehandling på annan ort följer schemat utifrån hur 

länge de stått på behandling. Om kortare behandlingstid än en månad bör schemat följas 

som vid nyinsättning. Viktigt att begära journalkopior, inklusive provsvar, från tidigare 

behandlare. 

Neuroleptika: Risperidon, aripiprazol, quetiapin, ziprasidon, olanzapin, klozapin   

 

På BUP:  
 Uppsättes på bevakningslista hos sekreterare 

 Remiss till barnmedicin för somatisk bedömning med anamnes för ärftlighet, rökning, och 

aktuell hälsohistoria 

 Livsstilsråd (kost, motion) 

 Meddelande till barnmottagningen när behandling påbörjas så att kontroller kan planeras in 

och löpa på 

 Utvärdera sömn, sedation, målsymtom och effekt, omgivningsfaktorer som kan påverka 

symtom, extrapyramidala, prolaktinrelaterade och andra biverkningar 

 Vid utsättning meddelas barnmott så kontroller kan avslutas 

 När behandling påbörjats följs behandling med regelbundna besök 

 Informationsblad till patienten om biverkningar, kost och motion 

 

På Barnmedicin: 
 Inför behandlingsstart besök till barnläkare med fullständigt status med endokrin/metabolt 

fokus. Provtagning enligt provtagningsschema. Remissvar till BUP. 

 Om klozapin ska även EKG kontrolleras 

 När barnmottagningen meddelats att behandling påbörjats på BUP tas regelbundna prover 

enligt schemat. 

 Normala provsvar meddelas inte om ej annan överenskommelse. 

 Vid avvikande prover diskuterar barnläkare provsvar med behandlande läkare på BUP om 

ej behov av akut åtgärd. Om provsvar gör att det behövs akut åtgärd åligger det bakjouren 

på barnmedicin. 

 Vid behov kan patienten erhålla samtal om kost och motion på barnmottagningen, eventuellt 

tillsammans med dietist  



 

 

 

 

 

Planerat datum Prover som skall tas Prov tagna datum Sign tagna prov Läkarsign bedömt prov Kommentar 

Före start Längd, vikt, blodtryck, puls, fP-glukos, kolesterol, HDL, LDL, trig-
lycerider, ASAT, ALAT 

Om behandling med quetiapin: TSH 

Om behandling med klozapin: EKG 

Vid misstanke: prolaktin (morgonprov 12 h efter senaste neuro-
leptikados) 

    

2 veckor  Längd, vikt 

 

    

1 månad Längd, vikt, blodtryck, puls 

Om behandling med klozapin: EKG 

Vid misstanke: prolaktin (morgonprov 12 h efter senaste neuro-
leptikados) 

    

2 månader Längd, vikt  

 

    

3 månader Längd, vikt, blodtryck, puls, fP-glukos, kolesterol, HDL, LDL, trig-
lycerider, ASAT, ALAT 

Vid misstanke: prolaktin (morgonprov 12 h efter senaste neuro-
leptikados) 

    

6 månader Längd, vikt, blodtryck, puls, fP-glukos, kolesterol, HDL, LDL, trig-
lycerider, ASAT, ALAT 

Om behandling med quetiapin: TSH 

Vid misstanke: prolaktin (morgonprov 12 h efter senaste neuro-
leptikados) 

    

O.s.v. var 6:e 
månad 

Längd, vikt, blodtryck, puls, fP-glukos, kolesterol, HDL, LDL, trig-
lycerider, ASAT, ALAT 

Om behandling med quetiapin: TSH 

Vid misstanke: prolaktin (morgonprov 12 h efter senaste neuro-
leptikados) 

    

 

Provtagning uppföljning neuroleptikabehandling 
Barnkliniken Gällivare-Kiruna 

Arbetsblad – cirkulerar mellan mottagning och läkare tills regelbunden provtagning avslutas. Signeras av bakjouren 
enligt rutin. OBS! Stryk över prover som inte är aktuella. 

Patient 


