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Sammanfattning 
Psykos är ett allvarligt tillstånd där patienten upplever hallucinationer och rubbad 
verklighetsuppfattning. Ungefär 1-2% av befolkningen är drabbade. En psykos kan komma vid 
enstaka tillfällen, men ungefär hälften av alla psykotiska episoder utvecklas senare till 
sjukdomsdiagnosen schizofreni. Psykoser kan också vara en del av andra sjukdomar, t.ex. bipolär 
sjukdom. Oftast är prognosen god vid rätt behandling. Dagens atypiska antipsykotika kan häva både 
så kallade positiva som negativa symptom. Olanzapin är ett väl använt läkemedel mot 
psykossjukdomar i Sverige. Trots detta har Kloka listan (Janusinfo, Stockholm läns landsting) dragit 
in olanzapin från behandlingsrekommendationen för psykos fr.o.m. 2016, och ersatt det med klozapin. 
Denna litteraturstudie har som syfte att undersöka problematiken med olanzapin vid 
psykosbehandling, jämföra biverkningarna med andra antipsykotika samt studera möjliga åtgärder för 
fortsatt behandling med detta väl använda läkemedel. Totalt hämtades sju meta-analyser från Pubmed 
och Cochrane Library.  

Resultatet visade att huvudsakliga problemen omfattade metabola biverkningar, och främst 
viktpåverkan. Även kolesterol-, glukos- och leptinnivåer påverkades av olanzapinbehandling, och 
nästan alla dessa typer av biverkningar var högre än hos andra atypiska antipsykotika. Det enda 
läkemedlet som visade jämförbara resultat på metabolismpåverkan var klozapin, som idag finns med i 
behandlingsrekommendationen speciellt för behandling av terapiresistent psykos. En möjlig åtgärd vid 
olanzapininducerad viktökning har varit metformin som tilläggsbehandling, men läkemedel som 
sibutramin kan vara en effektivare behandling. För att upprätthålla olanzapin som en 
psykosbehandling kan någon av dessa typer av tilläggsbehandling vara en möjlig åtgärd, men fler 
studier krävs för att styrka denna behandlingsstrategi.  
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SUMMARY 

Psychosis is a condition where patients experience hallucinations, personality 
changes and a contact loss with reality. About 1-2% of the population has been 
diagnosed as psychotic. A psychosis may occur occasionally, but about half of all 
psychotic episodes later develop into a diagnosis of schizophrenia. Psychoses may 
also occur in other diseases, such as bipolar disease. Usually the prognosis is good 
with the right treatment. The modern atypical antipsychotics may terminate both the 
so-called positive and negative symptoms. Olanzapine is a well-used drug for 
psychotic illnesses in Sweden. A society which gathers and determines treatment 
recommendation in Stockholm County Council, Sweden (called Janusinfo) has 
despite the large use of olanzapine withdrawn the antipsychotic from the treatment 
recommendation for psychosis. Olanzapine has since December 2015 been replaced 
with clozapine. This study aims to investigate the problems of olanzapine in the 
treatment of psychosis, compare the side effects with those of other antipsychotic 
drugs and also to study possible measures for continued treatment with this well-used 
drug. A total of seven meta-analyzes have been retrieved from PubMed and the 
Cochrane Library. The results showed that the main problems involved metabolic 
side effects. The patient´s weight showed the main increase, but also cholesterol, 
glucose and leptin levels were shown to be affected by olanzapine treatment. Almost 
all of these types of measures were higher with olanzapine compared with other 
atypical antipsychotics. The only drug that showed comparable results in metabolic 
side effects was clozapine, which now includes in the treatment recommendation of 
therapy resistant psychosis. A possible intervention for olanzapine-induced weight 
gain has been metformin as add-on therapy, but drugs such as sibutramine could be 
at least as effective for weight-control in these patients. To maintain the olanzapine 
as a psychosis treatment, these types of add-on therapy could be a helpful step, but 
more studies are needed to prove this treatment strategy. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

5-HT2A-receptor – Serotonin-2A-receptor 

BMI – Body Mass Index  

BPRS – Brief Psychiatric Rating Scale  

D2-receptor – Dopamin-2-receptor 

DSM-5 – Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders (femte ver.)  

DSM-IV – Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders (fjärde ver.)  

HDL – High-Density Lipoprotein  

HHS – Hyperosmolärt Syndrom 

ICD-10 – International Classification of Diseases  

IGT – Impaired Glucose Tolerance 

LDL – Low-Density Lipoprotein 

NMDA – N-Methyl-D-Aspartat  

NNH – Number Needed to Harm 

PANSS – the Positive And Negative Symptom Scale  

SAPS – the Scale for Assessments of Positive Symptoms  
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INTRODUKTION 

 

Psykos 

Psykos är ett tillstånd som omfattar flera olika symptom, men hallucinationer 
och/eller vanföreställningar hör till de vanligaste. Psykoser drabbar ofta patienter 
med schizofreni (en av de vanligaste psykossjukdomarna) eller liknande syndrom, 
men även maniska patienter, ex. vid bipolärt syndrom, eller missbrukare. 
Psykossjukdomar drabbar 1-2% av befolkningen (Jarbin et al, 2015). 

Psykossymptom kan vara väldigt allvarliga så det är viktigt att identifiera dom tidiga 
symptomen. Patienten kan börja dra sig undan från social kontakt både från anhöriga, 
arbetet eller skolan. Uppfattningen om både verkligheten och sig själv kan förändras 
och patienten kan ofta få missuppfattade känsloutbrott. Detta skede kallas ofta 
prodromala fasen när diagnos inte ännu är fastställd. Psykossjukdomar är i hög grad 
ärftligt och går dessa symptom obehandlade så kan symptomen bli desto mer uttalade 
(Beckman & SBU, 1998; Jarbin et al 2015). 
När symptomen blir mer allvarliga och går in i aktiv fas så kallas de mest omtalande 
för positiva symptom. Dessa är lättast att behandla med farmakoterapi med 
antipsykotika. Vanföreställningar är vanligt, och kan utspela sig med paranoia över 
att exempelvis känna sig förföljd eller att personer i ens närhet vill orsaka skada. 
Framför allt så uppfattas verkligheten helt annorlunda och det kan vara svårt för 
patienten att skilja mellan verklighet och inre föreställning. På grund av detta så 
försämras den sociala funktionen och patienten har mycket svårt att leva sin vardag 
normalt. Hallucinationer är också vanligt vid psykos. Att uppleva saker som inte 
uppfattas av omvärlden, vilket innebär att den drabbade kan uppleva sinnesintryck 
såsom lukt eller syn utan påverkan av yttre stimuli. Ett vanligt exempel är att höra 
röster som inte finns där. Även patientens egna tal och beteende kan förändras och 
bli svårt att kontrollera. Till de negativa symptomen hör brist på initiativ, 
engagemang och social kontakt. Hit hör också de kognitiva symptomen som drabbar 
de intellektuella funktionerna och gör att patienten kan ha svårt att lösa problem, 
koncentrera sig, minnas och planera saker. För att sjukdomen ska kunna gå i 
remission och gå in i stabil fas behöver både de positiva och negativa symptomen 
omhändertas med lämplig behandling. I denna fas är det viktigt med täta kontroller 
för att anpassa dosering av den farmakologiska behandlingen till symptomen, främst 
för att undvika biverkningar som är vanliga för denna typ av läkemedel (Jarbin et al 
2015). 

En psykos som kommer smygandes men som blir mer och mer långvarig kan bero på 
den vanligaste psykossjukdomen; schizofreni. Psykoserna kan också komma plötsligt 
och patienten kan svänga väldigt i humöret. Ena sekunden kan denne känna sig hyper 
och upprymd medan i nästa kan patienten bli mycket deprimerad och inåtvänd. 
Sådana typer av plötsliga och övergående psykoser är ofta kopplade med 
manodepressiva sjukdomar såsom bipolär sjukdom, men kan också utlösas av 
drogmissbruk. Det är också vanligt med en ohälsosam livsstil hos psykospatienter, 
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vilket gör det svårt att veta vad som utlöser psykoserna. Även andra dåliga vanor 
som fysisk inaktivitet, rökning och dålig kosthållning är vanligt hos dessa patienter 
(Arborelius, 2016; Beckman & SBU, 1998). 

 

Schizofreni 

Schizofreni är en allvarlig sjukdom som påverkar patientens liv, relationer, arbete 
och vardagliga funktion, ofta under en lång tid eller resten av livet. Sjukdomen stör 
vanliga känslor, uppfattningar, tankar och beteende. Symptomen kan vara av olika 
svårighetsgrader men hallucinationer är vanligt, särskilt hörselhallucinationer. 
Tankeförloppet kan bli så pass påverkat att patienten kan få ett splittrat intryck av 
omgivningen, och i vissa fall kan personlighetsklyvning uppstå. Sjukdomen har en 
relativ låg prevalens, ca 0.24-0.67% av världens befolkning är drabbade. I Sverige är 
30,000-40,000 personer diagnostiserade med schizofreni (Jarbin et al. 2015; Koda-
Kimble & Allredge, 2013).  

Sjukdomen utspelar sig som de vanliga positiva och negativa psykossymptomen, 
med inledande prodormala fasen följt av akut och stabil fas. Då schizofreni är den 
vanligaste psykossjukdomen är det ofta schizofreni som används i dagligt tal när 
begreppet psykos nämns. Dock är schizofreni en mer avgränsad diagnos än psykos. 
Schizofreni är oftast en kronisk sjukdom medan psykoser kan ge enstaka utbrott utan 
någon definitiv sammankoppling. Med hjälp av klassifikationssystemen Diagnostic 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, tidigare DSM-IV) och International 
Classification of Diseases (ICD-10) kan diagnoserna lättare avskiljas från varann. 
ICD-10 är en internationell sjukdomsklassifikation med olika diagnoskoder som 
delar in sjukdomar och dödsorsaker, och används både vid traditionella diagnoser 
men främst vid statistiska sammanställningar. DSM-5 är ett liknande system, men är 
en diagnosmanual som riktar in sig på psykiatriska sjukdomar och uppdateras i 
intervaller (Liberg & Adler, 2016; Lindström, 2014). 

Schizofreni är till stor del ärftligt och ett barn vars förälder drabbats av schizofreni 
löper en 13-15 gånger så stor risk att utveckla sjukdomen själv, jämfört med en 
individ utan ärftlighet för schizofreni. Sjukdomen kan både ärvas och uppkomma 
sporadiskt, vilket betyder att gener som ger upphov till schizofreni kan ärvas direkt 
från tidigare generationer eller så kan flera gensekvenser behöva samverka för att 
utveckla sjukdomen. Vid en sporadisk genetisk orsak så spelar miljömässiga faktorer 
in som virusinfektioner vid fosterutveckling, förlossningskomplikationer eller olika 
typer av stressfaktorer (Koda-Kimble & Allredge, 2013; Lindström, 2014). 
 

Dopaminhypotesen 

Hypotesen om att dopamin och dess receptorer påverkas vid schizofreni uppkom när 
de antipsykotiska egenskaperna kring klorpromazin fastställdes på 1950-talet. Den 
positiva effekten hos patienterna kopplades med antipsykotikas blockering av 
specifika postsynaptiska receptorer, och därmed sänkning av dopaminnivån. Idag 
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motverkar alla läkemedel som sänker dopaminnivån, de positiva symptomen vid 
schizofreni. Dopaminhypotesen har stärkts genom att indirekta bevis har uppkommit 
där dopaminagonister, såsom amfetamin, levodopa och metylfenidat, har försämrat 
symptomen vid schizofreni (Koda-Kimble & Allredge, 2013). 

Även de negativa symptomen tros ha en koppling med dopamin. En dysfunktionell 
dopaminutsöndring i frontalloben kan påverka den kognitiva funktionen, särskilt vad 
gäller arbetsminne. När dopaminnivåerna är låga, som vid negativa symptom, kan 
också fler dopaminreceptorer uppregleras i frontalloben och åstadkomma högre 
känslighet och i sin tur utveckla positiva symptom när dopaminutsöndringen stiger 
(Koda-Kimble & Allredge, 2013). 

Än idag tros dopamin ha störst betydelse vid schizofreni, men även andra 
signalsubstanser och receptorer verkar påverka. Klorpromazin blockerar inte bara 
dopamin-2-receptorer (D2-receptorer) utan även histamin-, muskarin-, alfa- och 
serotoninreceptorer och effekten på psykotiska symptom har även kopplats till vissa 
av dessa signalsubstanser. Framförallt blockaden av serotonin-2A-receptorer (5-
HT2A-receptorer) (tillsammans med D2-antagonismen) verkar lägga grunden för den 
kliniska effekten vid behandling av schizofreni, då serotonin kan bidra till ökad 
dopaminaktivitet i prefrontala hjärnbarken. Även aktiviteten av N-methyl-D-
aspartat-receptorer (NMDA-receptorer) kan främja schizofreni genom att bidra till 
den kortikala utsöndringen av dopamin, och även acetylkolin. Därför verkar många 
antipsykotika som antagonister till även dessa receptorer (Arborelius, 2016; Koda-
Kimble & Allredge, 2013). 
 

Behandlingsstrategi 

Schizofreni är en kronisk sjukdom och det finns inget botemedel, men en 
underhållsbehandling kan idag reducera både de positiva och negativa symptomen. 
Det är viktigt att sätta in behandling mot schizofreni så fort som möjligt. En 
kombination av läkemedel är oftast att rekommendera, i samband med psykosociala 
behandlingsterapier (Arborelius, 2016). 

Vilken typ av läkemedelsbehandling som är att föredra är individuellt och beror 
främst på vilken fas sjukdomen är i. Akutbehandling avser motverka den akuta fasen 
och främst positiva symptom. Atypiska antipsykotika är vanligtvis att föredra, men 
typiska antipsykotika kan vara en bättre behandling vid akut fas då dessa läkemedel 
är aktiva mot de positiva symptomen, och ger inte lika stor risk för sedation. De 
typiska antipsykotika kan dock ge allvarliga problem med extrapyramidala 
biverkningar så vid underhållsbehandling av schizofreni är det vanligare att använda 
sig av atypiska antipsykotika. Det är dock viktigt att individanpassa 
underhållsbehandlingen och bl.a. beakta andra risksjukdomar hos den enskilde 
patienten, särskilt då atypiska antipsykotika kan ge biverkningar som påverkar 
metabolismen. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2013 föreslår 
aripiprazol, olanzapin och risperidon som förstahandsval vid nydebuterad schizofreni 
(Aborelius, 2016; Läkemedelsverket, 2013).  
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Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom är egentligen ingen psykotisk sjukdom utan en manodepressiv 
sjukdom, men kan ha psykotiska inslag. Sjukdomen kommer i episoder där 
stämningsläget, energi- och aktivitetsnivån störs avsevärt. Episoderna utgörs av 
depression, mani eller båda typerna samtidigt. Både manierna och depressionerna 
kan utlösas utan tydlig orsak, men i regel dominerar de depressiva episoderna under 
sjukdomsförloppet. De depressiva episoderna gör att patienten känner sig nedstämd, 
ledsen, apatisk och kan även känna ihållande olust, även när patienten utför 
aktiviteter som denne tidigare kände glädje för. Självmordstankar kan också 
förekomma. I de maniska episoderna kan patienten nästan må tvärtom, känna sig 
väldigt hyperaktiv och lättirriterad. Det är vanligt att patienten sover sämre, går på 
högvarv, engagerar sig mycket och har många idéer. Hypomani är en lindrigare form 
av mani. Symptombilden är ofta densamma men är inte lika omfattande och leder 
sällan till sjukhusvård, till skillnad från mani. Mellan episoderna kan patienten känna 
sig helt besvärsfri, ett sinnestillstånd som kallas eutymi (Liber & Adler, 2016; 
NIMH, 2016). 

Litium är förstahandsbehandling vid bipolär sjukdom. Det är viktigt med laborativa 
tester hos patienter innan initiering av litiumbehandling, då denna substans kan 
påverka många organsystem i kroppen, ex. sköldkörtel. Verkningsmekanismen är 
inte helt klarlagd men tros vara kopplad till utsöndringen av monoaminer och 
inverkan på olika biologiska membran, men har visat god effekt för stabilisering av 
stämningsläget och motverkan av maniska episoder vid bipolär sjukdom. 
Användning av atypiska antipsykotika har varit ett förstahandsmedel vid behandling 
av akut mani, men finns nu även som tilläggsbehandling i kombination med ex. 
Litium (Janusinfo, 2016; Koda-Kimble & Allredge, 2013). 

Det finns främst två typer av bipolär sjukdom; typ I & typ II. Även andra typer finns 
som cyklotymi och ospecificerade typer, men dessa är svårare att diagnostisera. För 
diagnos av bipolär sjukdom använder sig läkare av klassifikationssystemen ICD-10 
och DSM-5 (Liberg & Adler, 2016). 
 

Bipolär sjukdom typ I  

Typ I av bipolär sjukdom föreligger när patienten drabbats av minst en manisk 
episod enligt DSM-5. Denna episod ska ha pågått under minst en vecka eller vara så 
pass allvarlig att sjukhusvård har behövts. Enligt DSM-5 så behöver minst tre av 
följande symptom ha uppfyllts till en specifik nivå under episoden: överdrivet 
självförtroende, minskat sömnbegär, mer pratsam än tidigare, stor mängd idéer, 
lättdistraherad, ökad målmedvetenhet och större deltagande i aktiviteter som har 
riskfyllda konsekvenser. ICD-10 kräver också att ytterligare minst en manodepressiv 
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episod har inträffat, antingen depression, mani eller hypomani (Koda-Kimble & 
Allredge, 2013; Liberg & Adler, 2016). 

Denna typen av bipolär sjukdom kan komma i både barndomen eller tonåren upp till 
20-års ålder, men den genomsnittliga debutåldern är 18 år. Ungefär 1 % av världens 
befolkning är drabbade av bipolär sjukdom typ I. En koppling till ADHD-diagnos är 
inte ovanlig och många som diagnosticeras har redan en depression i sin sjukhistoria. 
Efter en manisk period följer oftast en depression. Vid omfattande maniska episoder, 
när patienten är i behov av akut psykisk vård, så är det vanligt att en djup depression 
uppträder. Det finns flera fall, särskilt hos yngre män, där självmord har genomförts 
efter dessa maniska skov (Häggström & Magnil, 2015; Koda-Kimble & Allredge, 
2013).  
 

Bipolär sjukdom typ II 

Vid bipolär sjukdom typ II behöver inte lika allvarlig diagnos av mani fastställas, 
men dock kräver DSM-5 och ICD-10 att både depression och hypomani har 
förekommit hos patienten. Enstaka episoder räcker för diagnos, men vanligtvis 
brukar dessa återkomma i ett mönster. Av de patienter som drabbas av hypomani så 
utvecklar 5-15% mani (Liberg & Adler, 2016; NIMH, 2016). 

Denna typen debuterar oftast i sena tonåren då patienten kan tappa energi och lust i 
vardagen. Både ångestsymptom och panikattacker kan förekomma. Sjukdomen 
debuterar i regel senare än bipolär sjukdom typ I då de första episoderna vanligtvis 
kommer vid 20 år. Till skillnad från typ I så har bipolär sjukdom typ II en marginellt 
högre prevalens; ca 1.1% av världsbefolkningen är drabbade. Trots detta så är 
forskningen främst inriktad på bipolär sjukdom typ I, framför allt behandling av 
maniska episoder. Därför saknas underlag för en effektivare behandling av bipolär 
sjukdom typ II (Häggström & Magnil, 2015; Koda-Kimble & Allredge, 2013). 

 

Antipsykotika  

Det finns än idag inget botemedel mot psykos eller dess relaterade sjukdomar. 
Behandling med antipsykotika (även kallat neuroleptika) avser främst att motverka 
och/eller kontrollera patientens psykotiska episoder. Antipsykotika delas in i två 
grupper, där de äldre konventionella preparaten benämns som typiska antipsykotika 
medan de modernare atypiska antipsykotika fungerar annorlunda (Rang et al., 1999) 
 

Typiska antipsykotika 

I samband med introduktionen av klorpromazin på 1950-talet och uppkomsten av 
dopaminhypotesen utvecklades behandlingsstrategin med antipsykotiska läkemedel, 
främst genom att blockera patientens D2-receptorer och därmed sänka dopamins 
effekt på dessa receptorer. Vid hämmande av dopamin motverkas de positiva 
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symptomen vid psykossjukdomar. Tankestörningarna, vanföreställningarna och 
hallucinationerna uppkommer i mycket mindre utsträckning, men denna påverkan 
kan även ge omfattande biverkningar. När dopaminreceptorer blockeras i nigrostiala 
banan så bidrar detta till extrapyramidala biverkningar. Detta ger motoriska 
störningar hos patienten som muskelspasmer och parkinsonism vilket gör det svårt 
att kontrollera och starta rörelser. Blockad av dopaminreceptorer kan även påverka 
hormonet prolaktin och minska den hämmande faktorn, vilket medför en ökad 
tillväxt av bröstvävnad och mjölkproduktion. Efter längre behandling kompenserar 
kroppen den låga dopaminaktiviteten genom att uppreglera dess receptorer. Detta kan 
orsaka biverkningar i form av tardiva dyskinesier där patientens rörelsemönster 
fördröjs. Även muskarinreceptorer påverkas så att antikolinerga biverkningar kan 
uppstå, detta är särskilt vanligt hos högdospreparaten som är mindre potenta D2-
antagonister än lågdospreparaten. Exempel på typiska antipsykotika är haloperidol 
(Haldol), perfenazin (Trilafon) och flupentixol (Fluanxol) (Rang & Dale, 1999; 
Koda-Kimble & Allredge, 2013). 
 

Atypiska antipsykotika 

På senare tid har nya antipsykotika forskats fram för att undvika problematiken med 
extrapyramidala biverkningar som kan ses hos typiska antipsykotika. Det som främst 
orsakar de förändrade biverkningarna är blockeringen av 5-HT-2-receptorerna. De 
klassiska preparaten påverkar denna typen av receptorer i mindre utsträckning och 
dopamin-receptorerna i högre utsträckning än de atypiska, och detta tros vara 
anledningen till skillnaden i de motoriska störningarna. Hos atypiska antipsykotika 
ses en lägre grad av biverkningar med avseende på extrapyramidala biverkningar, 
men dock ses en högre risk för metabola biverkningar än hos typiska antipsykotika. 
Den påverkade vikten och insulinkänsligheten som ses hos patienterna kan leda till 
hyperglycemi och diabetes (Rang & Dale, 1999; Koda-Kimble & Allredge, 2013). 

Det första atypiska antipsykosläkemedlet var klozapin (Lepronex). Det var det första 
preparatet som både verkade på de positiva och negativa symptomen utan omfattande 
problem med extrapyramidala biverkningar. Klozapin visade sig även vara effektivt 
mot en del psykoser som andra antipsykotika inte är verksamma mot, så kallade 
terapiresistenta psykoser. Än idag finns det inte antipsykotika som visat sig vara lika 
effektiva mot dessa psykostyper som klozapin. Problemet med klozapin är att det kan 
ge upphov till agranulocytos, ett tillstånd där mängden vita blodkroppar sjunker 
avsevärt, och denna biverkning har t.o.m. resulterat i dödsfall (Arborelius, 2016). 

Några andra atypiska antipsykotika som finns idag är aripiprazol (Abilify), olanzapin 
(Zyprexa), ziprasidon (Zeldox), risperidon (Risperdal), Sertindol (Serdolect) och 
quetiapin (Seroquel). Graden av metabola biverkningar skiljer sig preparaten 
emellan. En teori är att olika preparats affinitet för olika receptorer är kopplad till 
skillnaden i biverkninsprofil mellan preparaten. Ex. så tros en blockad av 5-HT2-
receptor (ffa 5-HT2C) med samtidig blockad av H1-receptorer bidra till viktuppgång, 
något som ses hos läkemedel som klozapin och olanzapin. Olika antipsykotikas 
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affinitet för ett antal olika receptorer presenterade i tabell 1 (Arborelius, 2016; Koda-
Kimble & Allredge, 2013).  

Tabell 1 - Receptoraffinitet för olika antipsykotika, från svag (+) till hög (+++) affinitet. - betyder ingen 

signifikant affinitet till receptorn. D2=dopaminreceptor, 5-HT=serotoninreceptor, α1= adrenerg alfa-1-

receptor, H1=histamin-1-receptor, M1=muskarin-1-receptor (Källa: Koda-Kimble & Allredge, 2013) 

 Halope
ridol 

Klorpr
omazin 

Risper
idon 

Olanz
apin 

Quetia
pin 

Aripip
razol 

Zipras
idon 

Kloza
pin 

D1 ++ - - ++ - + - ++ 
D2 +++ +++ +++ ++ + +++ ++ ++ 
5-HT2 + ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ 
α1 + +++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ 
H1 - +++ - +++ + - - +++ 
M 1 - ++ + ++ + + + + 

 

Olanzapin 

Olanzapin är en aktiv substans som utvecklats av läkemedelsföretaget Eli Lilly. När 
det blev godkänt fick läkemedlet namnet ”Zyprexa”. Idag har läkemedelspatentet gått 
ut och olanzapin säljs av flera företag med indikationerna: schizofrenibehandling 
(både akut- och underhållsbehandling), behandling av måttliga till svåra manier samt 
profylaxbehandling av bipolär sjukdom (FASS, 2016).  

 

Den farmakodynamiska effekten får olanzapin genom att verka på flera olika 
receptorer. I tabell 1 presenteras affiniteten för de mest relevanta receptorerna, men 
läkemedlet verkar även på andra receptorer. Blockad av dopaminerga neuron i 
mesolimbiska systemet anses ge de fördelaktiga antipsykotiska effekterna, främst 
motverkan av de positiva symptomen. Men blockeras D2-receptorer på samma typ av 
neuron i frontala hjärnbarken ses kognitiva biverkningar (vilket försvårar de negativa 
symptomen), medan blockad av dopaminerga neuron i nigrostriala banan ger de 
motoriska störningarna som även är kända som extrapyramidala biverkningar. 
Olanzapin förefaller dock ha en viss selektivitet för D2-receptorer i det mesolimbiska 
systemet, framför samma receptorer i nigrostiala banan. Dessutom verkar olanzapin 
som antagonist på  5-HT2A-receptorn. Denna typ av blockering bidrar till ökad 
dopaminfrisättning i frontala hjärnbarken vilket tros ligga bakom motverkandet av 
negativa symptom som utmärker de atypiska antipsykotika. Olanzapin blockerar till 
viss del acetylkolinreceptorer av muskarin typ 1, vilket kan ge antikolinerga 

Figur 1 - Olanzapin (FASS) 
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biverkningar som förstoppning, muntorrhet och urinretention, och även alfa-1-
receptorer som kan ge illamående, sömnbesvär och förvirring. Dessutom blockerar 
olanzapin histamin-1-receptorer som också kan bidra till trötthet (Arborelius, 2016; 
FASS, 2016). 

De mest uttalade biverkningarna av olanzapin verkar dock vara de metabola. Detta 
tros kopplas med den högre affiniteten för serotoninreceptorerna (ffa 5-HT-2C) men 
även blockering av histamin-1-receptorerna kan bidra till viktuppgång. Denna teorin 
stärks då de antipsykotika som har högst affinitet till dessa två receptorer orsakar den 
kraftigaste viktuppgången. Varför patienten går upp i vikt är inte helt klarlagt, men 
det ses en påverkan på bl.a. glukosvärden och blodfetter som Low-Density 
Lipoprotein (LDL) och även High-Density Lipoprotein (HDL). Även 
hormonstörningar tros orsakas av olanzapin, bl.a. det hungersreglerande hormonet 
leptin som produceras i fettcellerna. Dock är dåliga kostvanor och fysisk inaktivitet 
vanligt hos patienter som behandlas med antipsykotika så det behövs kliniska studier 
som närmare bevisar de olika antipsykotikas effekt på metabolismen (Arborelius, 
2016). 

 

 

Olanzapin är idag ett mycket använt läkemedel mot psykossjukdomar. I Sverige 
skrevs det ut åt 36,362 patienter 2015. Av de antipsykotika som ingår i 
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer så var olanzapin det mest 
använda samma år, se figur 2. Trots detta utgick det ur kloka listans (Janusinfo, 
Stockholm läns landsting) behandlingsrekommendationer 2015-12-09, där det 
tidigare var angivet som andrahandspreparat mot psykos. Förstahandspreparat utgörs 

Figur 2 - Läkemedelsanvändning av klozapin, olanzapin risperidon och aripiprazol i Sverige 

2015. (Socialstyrelsen) 
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fortfarande av aripiprazol och risperidon. Olanzapin togs bort med motiveringen 
”Vid långvarig behandling ofördelaktig behandlingsprofil såsom ogynnsamma 
metabola biverkningar till exempel viktuppgång, dyslipidemi, nedsatt 
glukostolerans”. Idag är klozapin andrahandsrekommendation mot psykos, innan 
2016 fanns med i tredje hand, efter olanzapin. Dock innehåller dagens 
andrahandsrekommendation av klozapin tillägget ”vid terapiresistent 
psykossjukdom” (Janusinfo, 2015; Läkemedelsverket, 2016). 
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SYFTE 

  

Syftet med denna studie har varit att undersöka biverkningsprobelmatiken med 
olanzapin och hur den skiljer sig från liknande läkemedel samt att undersöka 
eventuella åtgärder för fortsatt användning av olanzapin. Mera specifikt har syfter 
varit att besvara följande frågeställningar:  
Är de metabola biverkningarna det största problemet med olanzapin, eller finns det 
andra faktorer som kan ligga till grund för att läkemedlet inte längre finns med i vissa 
behandlingsrekommendationer för psykos?  
Skiljer sig olanzapin från liknande läkemedel vad gäller metabola biverkningar? 
Finns det några möjliga farmakologiska åtgärder som kan vidtas för att fortsätta 
använda olanzapinbehandling? 
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METOD 

 

Detta arbete utgörs av en litteraturstudie. Databaser som använts är PubMed och 
Cochrane Library. Arbetet valdes att delas upp i tre punkter; fastställa olanzapins 
huvudsakliga problem, jämföra detta med andra atypiska läkemedel och undersöka 
eventuella åtgärder. För att få en större vetenskaplig tyngd och en noggrannare 
jämförelse mellan olika atypiska antipsykotika, så inkluderades enbart meta-analyser 
i studien. 

Vid sökning av meta-analyser från de senaste 5 åren med sökordet ”olanzapine” och 
fri fulltext så erhölls 7,788 träffar. De flesta studiernas Abstract visade att problemen 
med olanzapin främst bestod av metaboliska bieffekter. Då Janusinfo gick ut med sitt 
beslut om att olanzapin ska utgå från behandlingsrekommendationerna i december 
2015 så använde de sig av liknande motivering. Detta gjorde att fotsatt sökning 
begränsades till ”olanzapine AND metabolic” samt ”olanzapine AND weight” som 
genererade 9 respektive 21 artiklar från PubMed och 3 respektive 2 artiklar från 
Cochrane Library. De flesta innehöll jämförelsestudier med andra atypiska 
antipsykotika, tre av dessa studier valdes ut. En studie undersökte istället för 
metaboliska bieffekter, de extrapyramidala hos olika antipsykotika. Två studier som 
undersökte tilläggsbehandling vid atypiska antipsykotika inkluderades också i 
arbetet. Även en studie valdes ut som fokuserade på metaboliska 
bieffekter/viktökning vid Olanzapinbehandling, och jämförde dessa hos vuxna och 
ungdomar. 
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RESULTAT 

 

Studie 1 

“Head-to-head comparisons of metabolic side effects of second generation 
antipsychotics in the treatment of schizophrenia: a systematic review and meta-
analysis” 

Rummel-Kluge et al; 2010 

Syfte 

Syftet med denna studie var att få ökad förståelse om de metaboliska biverkningarna 
hos olika atypiska antipsykotika. 

Metod 

En meta-analys sammanställdes av totalt 48 studier och 18,752 patienter som hade 
användbar data för antingen vikt (primär utfallsvariabel), kolesterol- eller 
glukosvärden (sekundära utfallsvariabler) hos de utvalda preparaten. Av dessa 
studier så innehöll 6 studier amisulprid, 5 aripiprazol, 11 klozapin, 37 olanzapin, 11 
quetiapin, 28 risperidon, 1 sertindol och 6 ziprasidon. Studierna var tvungna att vara 
blindade (dubbel eller singel) och randomiserade, och jämföra oralt administrerade 
atypiska antipyskotika. Studielängden varierade bland studierna, alltifrån 5 dagar till 
78 veckor. Även doserna varierade en del, men i princip alla studier använde 
adekvata doser förutom några enstaka som använde sig av högre doser. Patienterna 
var både barn och vuxna diagnostiserade med schizofreni eller relaterad sjukdom 
med hjälp av DSM-IV/DSM-III-R och/eller ICD-10.  

Resultat 

Viktförändring: Den genomsnittliga skillnaden (”mean difference”) för olika 
läkemedel finns sammanställt i tabell 2. Läkemedel i den vänstra spalten jämförs i 
med ett eller flera andra läkemedel (övre raden) och resultaten presenteras som 
genomsnittlig skillnad i kilogram mellan läkemedel i vänster spalt och läkemedel i 
övre raden som studerats i samma studier. Resultatens statistiska signifikans anges 
också i tabellen. Antal patienter finns angivet som n-värde. Resultatet avser 
förändring av vikt hos patienterna, från baseline till end-point. 

Olanzapin gav en statistiskt signifikant högre viktökning (2.1-3.9 kg) än amisulprid, 
aripiprazol, quetiapin, risperidon och ziprasidon. Viktskillnaden mellan olanzapin 
och klozapin var väldigt liten,och inte statistisk signifikant. 
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Tabell 2 – Genomsnittlig viktförändring mellan jämförda läkemedel (kg). Läkemedel i den vänstra spalten 

jämförs med ett eller flera andra läkemedel (övre raden) och resultaten presenteras som genomsnittlig 

skillnad i kilogram mellan läkemedel i vänster spalt och läkemedel i övre raden som studerats i samma 

studier. Förkortning av läkemedel enligt följande; AM=amisulprid, AR=aripiprazol, KL=klozapin, OL=olanzapin, 

QU= quetiapin, RI=risperidon, SE=sertindol, ZI=ziprasidon. (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001) 

 AM AR KL OL QU RI SE ZI 
AM Kontroll X X -2.11*** 

(n=671) 
X -0.99** 

(n=585) 
X X 

AR X Kontrol
l 

X -3.9** 
(n=656) 

X -0.54 
(n=383) 

X X 

KL X X Kontrol
l 

0.05 
(n=611) 

2.11 
(n=27) 

2.86** 
(n=459) 

X X 

OL 2.11*** 
(n=671) 

3.9*** 
(n=656) 

-0.05 
(n=611) 

Kontroll 2.68*** 
(n= 
1173) 

2.44*** 
(n=2303) 

X 3.82*** 
(n= 
1659) 

QU X X -2.11 
(n=27) 

-2.68*** 
(n=1173) 

Kontroll 0.71 
(n=1446) 

X 1.2 
(n=466) 

RI 0.99** 
(n=585) 

-0.54 
(n=383) 

2.86** 
(n=459) 

-2.44*** 
(n=2302) 

-0.71 
(n=1446
) 

Kontroll -0.99* 
(n=232) 

-1.1 
(n=461) 

SE X X X X X 0.99* 
(n=328) 

Kontrol
l 

X 

ZI X X X -3.82*** 
(n=1659) 

-1.2 
(n=466) 

-2.35 
(n=461) 

X Kontrol
l 

 

Kolesterolförändring: Den genomsnittliga skillnaden i kolesterolvärde finns 
sammanställt på samma sätt som viktskillnaden, se tabell 3. Resultaten är angivet i 
mg/dl av totalkolesterolets förändring, från baseline till end-point.  

Olanzapin gav en statistisk signifikant högre ökning av kolesterolvärdet (12.9-15.8 
mg/dl) än aripiprazol, risperidon och ziprasidon. Olanzapin fick högre resultat än 
samtliga jämförda läkemedel, även amisulprid, klozapin och quetiapin, men dessa 
visade ingen statistisk signifikans.  

Tabell 3 - Genomsnittlig förändring av kolesterolvärde mellan jämförda läkemedel (mg/dl). Läkemedel i den 

vänstra spalten jämförs med ett eller flera andra läkemedel (övre raden) och resultaten presenteras som 

genomsnittlig skillnad i mg/dl mellan läkemedel i vänster spalt och läkemedel i övre raden som studerats i 

samma studier AM=Amisulprid, AR=aripiprazol, KL=klozapin, OL=olanzapin, QU= quetiapin, RI=risperidon, 

SE=sertindol, ZI=ziprasidon. (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001) 

 AM AR KL OL QU RI SE ZI 
AM Kontroll X X -3.42 

(n=85) 
X X X X 

AR X Kontrol
l 

X -15.35*** 
(n=789) 

X -22.3* 
(n=83) 

X X 

KL X X Kontrol -1.16 X -7.1  X X 
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l (n=89) (n=31) 
OL 3.42 

(n=85) 
15.35**
* 
(n=789) 

1.16 
(n=89) 

Kontroll 4.69 (n= 
986) 

12.92*** 
(n=1802) 

X 15.83** 
(n= 
1502) 

QU X X X -4.69 
(n=986) 

Kontroll 8.61*** 
(n=1433) 

X 16.01**
*(n= 
754) 

RI X 22.3* 
(n=83) 

-7.1 
(n=31) 

-12.92*** 
(n=1803) 

-
8.61*** 
(n=1433
) 

Kontroll 4.9 
(n=176) 

8.58* 
(n=767) 

SE X X X X X -4.9 
(n=176) 

Kontrol
l 

X 

ZI X X X -15.83** 
(n=1502) 

-16.02 
***(n= 
754) 

-8.58* 
(n=767) 

X Kontrol
l 

 

Glukosvärden: Den genomsnittliga skillnaden i glukosvärde finns sammanställt på 
samma sätt som viktskillnaden, se tabell 4. Resultaten anges som förändring av 
plasmaglukos i mg/dl och avser förändring från baseline till end-point. 

Olanzapin gav en statistisk signifikant högre ökning av plasmaglukoset (4.13-9.32 
mg/dl) än amisulprid, aripiprazol, quetiapin, risperidon och ziprasidon. Klozapin gav 
en högre ökning av glukosvärdet än hos patienterna behandlade med olanazapin, men 
dessa värden visade ingen statistisk signifikans.  

Tabell 4 - Genomsnittlig förändring av glukosvärde mellan jämförda läkemedel (mg/dl). Läkemedel i den 

vänstra spalten jämförs med ett eller flera andra läkemedel (övre raden) och resultaten presenteras som 

genomsnittlig skillnad i mg/dl mellan läkemedel i vänster spalt och läkemedel i övre raden som studerats i 

samma studier. AM=Amisulprid, AR=aripiprazol, KL=klozapin, OL=olanzapin, QU= quetiapin, RI=risperidon, 

SE=sertindol, ZI=ziprasidon. (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001) 

 AM AR KL OL QU RI SE ZI 
AM Kontroll X X -7.3*** 

(n=406) 
X X X X 

AR X Kontrol
l 

X -4.13*** 
(n=1487) 

X -6.1 
(n=83) 

X X 

KL X X Kontrol
l 

2.62 
(n=89) 

X 1.7 
(n=31) 

X X 

OL 7.3*** 
(n=406) 

4.13*** 
(n=148
7) 

-2.62 
(n=89) 

Kontroll 9.32* 
(n=986) 

5.94*** 
(n=1303) 

X 8.25** 
(n=142
0) 

QU X X X -9.32* 
(n=986) 

Kontroll -0.04 
(n=1436) 

X 3.1 
(n=754) 

RI X -6.8 
(n=83) 

-1.7 
(n=-1.7) 

-5.94*** 
(n=1303) 

0.04 
(n=1436

Kontroll 2.0 
(n=176) 

4.94 
(n=767) 
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) 
SE X X X X X -2.0 

(n=176) 
Kontrol
l 

X 

ZI X X X -8.25** 
(n=1420) 

-3.1 
(n=754) 

-4-94 
(n=767) 

X Kontrol
l 

 

Studie 2  

“Antipsychotic-induced weight gain in first-episode psychosis patients: a meta-
analysis of differential effects of antipsychotic medications” 

Tek et al; 2016 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka förändring av vikt och Body Mass Index (BMI) 
hos antipsykotikabehandlade patienter med nydiagnostiserad psykos. 

Metod 

Meta-analysen sammanställdes av 28 studier med totalt 4139 patienter. Studierna 
skulle bestå av patienter som inte hade genomgått, eller genomgått i mindre än 16 
veckor, behandling med antipsykotika, patienterna skulle vara minst 15 år gamla, 
behandlade i öppenvård och studierna skulle ha rapporterad data över vikt och /eller 
BMI genom hela behandlingsperioden. Resultaten delades upp i lång- och kortvarig 
behandling och dess effekt på vikt, BMI och kliniskt signifikant viktökning (här >7% 
viktökning från baseline). En placebogrupp utgjordes av patienter i den prodromala 
fasen av psykos. Dessa blev randomiserade till placebo- eller olanzapinbehandling.  

En vidare analys genomfördes för att undersöka vikt- och BMI-förändring i 
korrelation till patienternas lokalisering (väst- mot östvärlden). Till den österländska 
gruppen hörde studier genomförda i Japan, Kina, Korea och Singapore, och till den 
västerländska gruppen användes studier från ex. USA, Storbritannien och Spanien. 

 Vid undersökning av statistisk signifikans användes 95% konfidensintervall. 

Resultat 

Den genomsnittliga skillnaden (”mean difference”) för olika läkemedel finns 
sammanställt i tabell 4. Resultaten anges som förändring i vikt och BMI i jämförelse 
med placebogruppen.   

I den kortvariga behandlingsperioden (12 veckor eller mindre) så visade samtliga 
studerade antispykotika en signifikant viktökning (1.71-6.08 kg) i jämförelse med 
placebo, förutom ziprasidon. BMI-ökningen (1.41-2.08) var signifikant för alla 
studerade läkemedel förutom ziprasidon och blonanserin. Undersökningen av 
koppling mellan viktökning i väst- och östvärlden visade att västvärlden (4.17 kg, 
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1.74 BMI) ökade med en signifikant skillnad i både vikt och BMI i jämförelse med 
östvärlden (1.36 kg, 1.45 BMI) under den kortvariga behandlingen.  

I den långvariga behandlingen visade alla läkemedel förutom ziprasidon, blonanserin 
och perfenazin en statistiskt signifkant viktökning. Olanzapin (9.34 kg, 2.71 BMI) 
och klozapin (7.19 kg, BMI saknas) visade en extra hög vikt- och BMI-uppgång. 
Ökningen av BMI (1.85-2.71) var statistiskt signifikanta i olanzapin-, quetiapin-, 
haloperidol- och risperidonbehandlade patienter.  

Undersökningen av koppling mellan viktökning i väst- och östvärlden visade att 
västvärlden fick en högre viktökning (5.85 kg, 1.75 BMI), men BMI-förändringen 
var desto större hos studierna från östvärlden (4.32 kg, 2.41 BMI) under den 
långvariga behandlingen. 

Tabell 5 - Genomsnittlig vikt- och BMI-förändring hos olika läkemedel,  placebojusterade. (*p<0.05)  

 Viktökning 
(kg), långvarig 
behandling (≥≥≥≥
12 v.) 

BMI-
förändning, 
långvarig 
behandling (
≥≥≥≥12 v.) 

Viktökning 
(kg), kortvarig 
behandling (≤≤≤≤
12 v.) 

BMI-
förändning, 
kortvarig 
behandling 
(≤≤≤≤12 v.) 

Amisulprid 7.75* X 3.29* X 
Blonanserin 0.16 0.42 1.71* 0.81 
Aripiprazol X X 2.79* 1.69* 
Haloperidol 4.96* 1.90* 3.27* 1.41*  
Olanzapin 9.34* 2.71* 6.08* 2.08* 
Quetiapin 4.37* 2.20* 2.09* 1.77* 
Risperidon 4.65* 1.85* 3.38* 1.75*  
Ziprasidon 2.85 X 0.34 0.12 
Klorpromazin 6.55* X X X 
Perfenazin -0.41 0.00 X X 
Klozapin 7.19* X X X 
 

Studie 3 

“Antipsychotic-Induced Changes in Blood Levels of Leptin in Schizophrenia: A 
Meta-Analysis” 

Potvin et al; 2015 

Syfte 

Syftet med denna meta-analys var att stärka teorierna om att förändring av 
leptinnivåerna påverkas av antipsykotika.  
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Metod 

32 studier inkluderades i meta-analysen. Vid sammanställningen exkluderades tre 
studier då data i dessa sammanföll med data från tre andra studier. Ytterligare en 
studie exkluderades på grund av att propanol användes som tilläggsbehandling, vilket 
lämnade 28 studier med totalt 819 patienter. Studierna skulle bestå av 
schizofrenipatienter diagnostiserade enligt DSM eller ICD-10 som hade rapporterade 
leptinnivåer både innan och efter antipsykotika-behandling. Resultaten för 
leptinförändringen justerades med avseende på små studiestorlekar, studielängd och 
BMI hos patienterna som kliniska variabler. Effektstorlek beräknades med ”Hedges 
unbiased g”. Effektstorlekarna 0.2, 0.5 och 0.8 bedömdes som låg, medel och stor 
förändring. 
Den statistiska signifikansen undersöktes med ett konfidensintervall på 95%.  

Förutom förändring av leptinnivå i plasma så fanns data omfattande förändring av 
ghrelinnivå i 10 av de 28 studierna.  

Resultat 

Resultat av Hedges g och dess 95% konfidensintervall i resultat bland de olika 
patienterna finns sammanställda i tabell 6. Denna meta-analys mätte en generell 
medelstor förändring av leptinnivån (0.423-0.749) inducerat av antipsykotika, oavsett 
substans. Det enda läkemedel som gav en liten förändring av leptin var risperidon 
(0.285). Olanzapin, quetiapin och klozapin gav en statistisk signifikant större 
förändring av leptinnivån.  

Tabell 6 - Förändring av perifert leptin i antipsykotikabehandlade patienter, angivet i Hedges g. N= antal 

studier. (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001) 

 Hedges g 95% konfidensintervall 
Haloperidol (N=3) 0.423 -0.056 – 0.902 
Klozapin (N=4) 0.570* 0.137 – 1.003 
Olanzapin (N=17) 0.649*** 0.439 – 0.859 
Quetiapin (N=2) 0.790* 0.182 – 1.398 
Risperidon (N=5) 0.285 -0.083 – 0.652 
 

Studie 4 

“Comparison of long-term (at least 24 weeks) weight gain and metabolic changes 
between adolescents and adults treated with olanzapine” 

Kryzhanovskaya et al; 2012 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra förändringar i vikt och andra metaboliska faktorer 
mellan vuxna och ungdomar vid långvarig olanzapinbehandling.  
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Metod  

En meta-analys utfördes av totalt 92 studier. Studierna som utfördes på ungdomar 
omfattades huvudsakligen av 4 studier men ungdomspatienter från ytterligare 2 
studier med vuxna ingick i meta-analyser. Detta inkluderade 4 borderline-patienter 
från en studie genomförd 2008 och 24 prodromala psykospatienter från en studie 
genomförd 2006. Detta resulterade i totalt 489 ungdomar varav 179 ungdomar vid 
undersökning av viktförändring som ingick i inklusionskriterierna av minst 24-
veckors olanzapinbehandling. Patienterna var mellan 13-17 år och det gav en 
genomsnittsålder på 15.7 år hos de analyserade ungdomars, och majoriteten (69.2%) 
var män. Av de 179 ungdomarna så studerades 122 ungdomar glukos- och 
lipidförändringar genom behandlingen. Doserna som gavs varierade mellan 2.5- 20 
mg/dag med en genomsnittlig dos på 11.30 mg/dag. 

De vuxna patienterna togs från 86 studier och resulterade i 12,425 patienter varav 
4,280 patienter hade genomgått minst 24 veckors olanzapinbehandling. 
Genomsnittsåldern på de analyserade vuxna var 38.4 år och majoriteten (61.3%) var 
även här män. Doserna som gavs till de vuxna patienterna varierade mellan 5.0- 20 
mg/dag och den genomsnittliga dosen låg på 13.30 mg/dag.  

För att visa statistisk signifikant skillnad användes 95 % konfidensintervall vid 
samtliga undersökningar. 

Resultat 

Viktförändring: Resultaten finns sammanställd i tabell 7. Hos ungdomarna sågs en 
viktökning på 11.24 kg från baseline till end-point (efter 24 veckor). Vuxna patienter 
fick en viktökning på 4.81 kg. Detta gav en statistiskt signifikant skillnad på 
viktförändringen mellan ungdomar och vuxna. Även om den normala tillväxten hos 
ungdomar togs med som en faktor så var skillnaden statistiskt signifikant. Andelen 
vuxna med viktuppgång på minst 7%, 15% och 25% av den totala kroppsmassan var 
55.4%, 24.1% och 8.0%. Motsvarande andelar hos ungdomar var 89.4%, 55.3% och 
29.1% för viktuppgång med minst 7%, 15% och 25% av den totala kroppsmassan. 

Tabell 7 - Viktökning i kg, samt fördelning bland vuxna resp. ungdomar behandlade med olanzapin. N=antal 

patienter. 

 Vuxna, n=4,280  
(95% konfidensintervall) 

Ungdomar, n=179  
(95% konfidensintervall) 

Genomsnittlig viktökning 
(kg) 

4.81 kg (4.57-5.04)  11.24 kg (10.1-12.4) 

Andel (%) med 
viktökning ≥≥≥≥7% 

55.4% (53.9-56.9) 89.4% (83.9-93.5) 

Andel (%) med 
viktökning ≥≥≥≥15% 

24.1% (22.8-25.4) 55.3% (47.7-62.7) 

Andel (%) med 
viktökning ≥≥≥≥25% 

8.0% (7.2-8.8) 29.1% (22.5-36.3) 
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Förändringar i glukosvärden: Resultat av glukosvärdenas förändring finns 
sammanställt i tabell 8. Det fastande blodsockret var hos de analyserade vuxna 3.95 
mg/dL och hos ungdomarna 3.13 mg/dL. Andelen som fick en förändring av 
plasmaglukos från normalt (<100 mg/dL) till högt (≥126 mg/dL) var hos de 
analyserade vuxna 8.9% och hos ungdomarna 0.9%, och gav en statistisk signifikant 
skillnad mellan grupperna. Andelen som fick en förändring från normalt IGT 
(Impaired Glucose Tolerance, nedsatt glukostolerans, plasmaglukos ≥100 mg/dl men 
≤126 mg/dl) till högt av plasmaglukos visade också en statistisk signifikans mellan 
grupperna; hos vuxna 12.5% och ungdomar 3.3%. 

Tabell 8 - Förändring av glukosvärden bland vuxna och ungdomar behandlade med Olanzapin. N=antal 

patienter. IGT = ”impaired glucose tolerance”, nedsatt glukostolerans. 

 Vuxna Ungdomar 
Fastande blodsocker 3.95 mg/dL (n=1,038) 

 
3.13 mg/dL (n=121) 

Andel med ökning av 
plasmaglukos från 
normalt till högt (<100 
till ≥≥≥≥126 mg/dL) 

8.9% (n=716) 0.9% (n=108) 

Andel med förändring 
från normal/IGT till högt 
(<126 till ≥≥≥≥126 mg/dL) 

12.5% (n=992) 3.3% (n=121) 

 

Lipidförändringar: De förändrade värdena av kolesterol och triglycerider bland 
patienterna finns sammanställda i tabell 9. Efter den långvariga behandlingen på 24 
veckor så förändrades alla sorters lipidnivåer hos båda grupperna, men mer hos 
ungdomarna i förhållande till de vuxna. Ökning av totalkolesterol, LDL och 
triglycerider var hos ungdomar 5.49, 5.41 respektive 20.49 mg/dL, medan samma 
parametrar hos vuxna var 2.06, 0.49 respektive 16.72 mg/dL (tabell 4). Dock 
överlappade dessa värden det 95%-iga konfidensintervallet och det fanns ingen 
statistiskt signifikant skillnad mellan ungdomar och vuxna. Det var endast 
förändringen av HDL-kolesterol som var statistiskt signifikant. För vuxna minskade 
HDL med 1.17 mg/dL och för ungdomar minskade det 4.54 mg/dL.  

Tabell 9 - Förändring av kolesterol och triglycerider bland vuxna och ungdomar behandlade med Olanzapin. 

N=antal patienter. 

 Vuxna  Ungdomar  
Totalkolesterol (mg/dL) 2.06 (n=1,032) 5.49 (n=122)  
LDL-kolesterol (mg/dL) 0.49 (n=1,011) 5.41 (n=121) 
HDL-kolesterol (mg/dL) -1.17 (n=1,016) -4.52 (n=122) 
Triglycerider (mg/dL) 16.72 (n=1,029) 20.49 (n=122) 
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Studie 5 

”Second-generation antipsychotic drugs and extrapyramidal side effects: A 
systematic review and meta-analysis of head-to-head comparisons” 

Rummel-Kluge et al; 2012 

 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra de extrapyramidala biverkningarna bland atypiska 
antipsykotika.  

Metod 

Meta-analysen bestod av 54 studier där 6 studier inkluderade amisulprid, 6 
aripiprazol, 15 klozapin, 34 olanzapin, 11 quetiapin, 32 risperidon, 2 sertindol, 8 
ziprasidon och 1 zotepine.  Patienterna skulle vara diagnostiserade med schizofreni 
eller liknande sjukdom enligt DSM-IV/DSM-III eller ICD-10.  

Studiens primära utfallsvariabel var uppfyllt om patienten i fråga använde sig av 
antiparkinson-läkemedel pga av extra-pyramidala biverkningar orsakade av 
antipsykotika-behandling. För att ange detta användes Relativ Risk (RR) för att 
jämföra det tvådelade utfallet anitparkinson-behandling eller inte i de olika 
läkemedelsbehandlade patientgrupperna. Number needed to harm (NNH) beräknades 
som en omvänd riskskillnad ifall det förelåg en statistisk signifikans. Detta angav i 
detta fall hur många patienter som behövde behandlas med det specifika läkemedlet 
för att ytterligare en skulle drabbas av de extrapyramidala biverkningarna. NNH 
angavs i resultatet när det fanns tillgång till detta. Konfidensintervallet som användes 
sattes till 95%.  

Resultat 

RR för olika läkemedel i fråga om antiparkinson-behandling eller ej, finns 
sammanställt i tabell 10. Läkemedel i den vänstra spalten jämförs i med ett eller flera 
andra läkemedel (övre raden) och resultaten presenteras som RR samt dess statistiska 
signifikans mellan läkemedel i vänster spalt och läkemedel i övre raden som 
studerats i samma studier. Antal patienter finns angivet som n-värde. Resultatet anger 
den relativa risken att patienterna behöver använda sig av antiparkinson-behandling 
vid behandling med läkemedel från den vänstra spalten, jämfört med läkemedel från 
den övre raden, från baseline till end-point. Värden >1 visar större risk för att behöva 
behandlas med antiparkinson-läkemedel, medan värden <1 visar lägre risk att behöva 
behandlas med antiparkinson-läkemedel. 

Risperidon gav en högre koppling till antiparkinson-behandling än någon annan av 
de jämförda antipsykotika, med amisulprid och aripiprazol förekom inte någon 
statistisk signifikans.  
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Olanzapinbehandlade patienter visade en signifikant mindre behandling av 
Parkinson’s än aripiprazol, risperidon, och ziprasidon. Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan olanzapin och amisulprid eller klozapin. Det enda läkemedel som 
jämfördes med olanzapin som gav signifikant mindre extrapyramidala biverkningar 
var quetiapin (NNH=25 för olanzapin jämfört med quetiapin). 

Tabell 10 – Användning av antiparkinson-läkemedel bland patienter behandlade med olika antipsykotika, 

angivet i RR. Förkortning av läkemedel enligt följande; AM=amisulprid, AR=aripiprazol, KL=klozapin, 

OL=olanzapin, QU= quetiapin, RI=risperidon, SE=sertindol, ZI=ziprasidon, ZO=zotepine. (*p<0.05, **p<0.01, 

***p<0.001) 

 AM AR KL OL QU RI ZI ZO 
A
M 

Kontroll X X 1.52 
(n=377) 

0.94 
(n=586
) 

0.59 
(n=123
) 

X X 

A
R 

X Kontro
ll 

X 1.8** 
(n=703) 

X 0.59 
(n=83) 

X X 

K
L 

X X Kontro
ll 

0.87 
(n=561) 

X 0.39**
*(n=30
4) 

0.9 (n= 
146) 

0.05**
(n=59) 

O
L 

0.66 
(n=377) 

0.55** 
(n= 
703) 

1.14 
(n= 
561) 

Kontroll 2.05**
(n= 
1090) 

0.78* 
(n=259
9) 

0.7* 
(n= 
1732) 

X 

Q
U 

X X X 0.49** 
(n=1090) 

Kontro
ll 

0.5* 
(n=171
5) 

0.43* 
(n=522
) 

X 

R
I 

1.07 (n= 
586) 

1.68 
(n= 
83) 

2.57**
*(n=30
4) 

1.28* 
(n= 
2599) 

1.98* 
(n= 
1715) 

Kontro
ll 

1.42* 
(n= 
822) 

X 

Z
I 

1.7 
(n=123) 

X 1.11 
(n=146
) 

1.43* 
(n=1732) 

2.32* 
(n=522
)  

0.7* 
(n=822 

Kontro
ll 

X 

Z
O 

X X 18.75* 
(n=59) 

X X X X Kontro
ll 

 

Studie 6 

”Metformin for Olanzapine-induced weight gain: A systematic review and meta-
analysis” 

Praharaj et al; 2010 
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Syfte 

Syftet med denna studien var att undersöka huruvida metformin kan användas som 
behandlingsstrategi mot de metaboliska problem som olanzapin orsakar vid 
antipsykotisk behandling. 

Metod 

En meta-analys sammanställdes av 4 studier efter vissa exklusioner, vilket omfattade 
totalt 105 patienter. Dessa studier var alla randomiserade och dubbel-blinda som 
jämförde metformin med placebo vid olanzapin-inducerad viktökning under minst 12 
veckor. Patienterna var diagnostiserade med schizofreni eller liknande sjukdom, eller 
bipolär sjukdom i studie 2. Det som mättes på patienterna var vikt, midjemått och 
BMI. Metformindoseringen var högre i studie 1 och 2 (850-2550 mg) än i 3 och 4 
(750 mg för samtliga patienter).  

Vid undersökning av statistisk signifikans mellan de två grupperna så användes Chi2 

–test med 95% konfidensintervall. 

Resultat 

De genomsnittliga resultaten samlades från varje studie och finns sammanställda i 
tabell 11. Studie 1, 2 och 4 visar genomsnittligt resultat i patientgrupperna vid en-
point, medan studie 3 presenterar förändring i resultatet från baseline till end-point. 

Vid kontroll av vikt så var ökningen i genomsnitt 5.02 kg (95% konfidensintervall 
3.93-6.10) mer i placebo-kontrollerade gruppen än i den metforminbehandlade 
gruppen. Skillnaden i midjemått var 1.42 cm (95% konfidensintervall 0.29-3.13) 
lägre i metforminbahandlade gruppen. BMI-värdet var i snitt 1.82 poäng (95% 
konfidensintervall 1.44-2.19) lägre i metforminbehandlade gruppen. 

Tabell 11 - Metforminbehandling jämförd med placebo vid Olanzapin-inducerad viktökning. S är förkortning 

av studie. 

 Metformin Placebo 
 S1(n= 

19) 
S2(n= 
36) 

S3(n= 
18) 

S4(n= 
32) 

S1  
(n=18) 

S2(n=
36) 

S3(n= 
19) 

S4 
(n=32) 

Vikt (kg) 63.80 64.80 1.90 61.90 65.60 65.40 6.87 67.20 
Midjemått 
(cm) 

91.20 89.50 0.46 82.70 87.80 91.80 1.37 85.50 

BMI 25.30 24.50 0.54 23.50 25.50 26.10 2.26 25.40 
 

Studie 7 

“Efficacy of adjunctive treatments added to Olanzapine or Clozapine for weight 
control in patients witch schizophrenia: A systematic review and meta-analysis” 

Choi; 2015 
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Syfte 

Syftet med denna meta-analys var att jämföra effekten av olika tilläggsbehandlingar 
för viktkontroll hos patienter under behandling med atypiska antipsykotika. 

Metod 

14 randomiserade dubbel-blinda studier mellan 2002 och 2010 inkluderades i meta-
analysen. Detta var studier som undersökte tilläggsbehandling till atypiska 
antipsykotika hos vuxna schizofreni-patienter. Primär utfallsvariabel bestod av 
minskning i kroppsvikt eller BMI hos patienterna. Sekundära utfallsvariabler var 
psykiatrisk symptomgranskning enligt kort psykiatrisk bedömningsskala, eller Brief 
Psychiatric Rating Scale (BPRS), the Positive And Negative Syndrome Scale 
(PANSS), eller the Scale for Assesment of Positive Syndromes (SAPS).  

Resultat 

De studerade antipsykotika med olika tilläggsbehandlingar finns presenterade i tabell 
12. Varje antipsykotika med en tilläggsbehandling följs av en rad med dess 
motsvarande placebokontroll i samma studie. Studier som saknade värde på en 
primär utfallsvariabel exkluderades ur tabellen.  

Tilläggsbehandlingarnas resultat sammanräknades och gav alla en statistiskt 
signifikant skillnad jämfört med placebogrupperna i samma studier. 
Tilläggsbehandlingar som topiramat och sibutramin visade bättre effekt vid 
viktkontroll än metformin och reboxetin. För sekundär utfallsvariabler så visade de 
sammanräknade resultaten ingen statistisk signifikans mellan grupperna förutom 
topiramat och de studerade PANSS-resultaten.  

Tabell 12 - Effekter av olika tilläggsbehandlingar till antipsykotika. Varje studie med antipsykotika + 

tilläggsbehandling följs av motsvarande placebokontroll i samma studie. Primära utfallsvariabler (BMI och 

vikt) kompletteras med p-värde mellan varje tilläggsbehandlings placebokontrol, och anger den statistiska 

skillnaden mellan båda grupperna. Förkortningar: OL=olanzapin, KL=klozapin. 

 Studie-
längd  

n-värde BMI 
genomsnittlig 

Vikt (kg) 
förändring  

Sekundär 
outcome, 
förändring  

OL + 100mg 
Topiramat 

12 veckor 33 20.1 (BMI) 
(p=0.004) 

- -71.7 
(PANSS) 

OL + 
placebo 

12 veckor 34 22.6 (BMI)  - -70.7 
(PANSS) 

KL + 300mg 
Topiramat 

6 veckor 16 23.2 (BMI) 
(p≤0.05) 

- -20 
(PANSS) 
(p<0.001) 

KL + 
placebo 

6 veckor 16 25.4 (BMI)  - -1.3 
(PANSS) 

OL + 15mg 
Sibutramin 

12 veckor 10 - -1.9 
(p=0.310) 

5.3 (PANSS) 

OL + 12 veckor 34 - -0.5  -4.4 
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placebo (PANSS) 
KL + 15mg 
Sibutramin 

12 veckor 19 - -6.8 
(p=0.009) 

-1.9 
(PANSS) 

KL + 
placebo 

12 veckor 18 - 3.9  -5.5 
(PANSS) 

OL + 750mg 
Metformin 

12 veckor 20 - 1.9 
(p<0.02) 

-6.3 (SAPS) 

OL + 
placebo 

12 veckor 20 - 6.9  -5.8 (SAPS) 

OL+1700mg 
Metformin 

14 veckor 20 - 5.5 
(p=0.4) 

-6.6 (BPRS) 

OL + 
placebo 

14 veckor 20 - 6.5  -3.9 (BPRS) 

OL+2250mg 
Metformin 

12 veckor 40 - -1.4 
(p=0.090) 

1.1 (BPRS) 

OL + 
placebo 

12 veckor 40 - -0.2  -0.2 (BPRS) 

OL + 4mg 
Reboxetin 

6 veckor 31 - 3.3 
(p=0.013) 

-3.2 (SAPS) 

OL + 
placebo 

6 veckor 28 - 4.9  -3.1 (SAPS) 

OL + 4mg 
Reboxetin  

6 veckor 13 - 2.4 
(p=0.03) 

-18.4 
(SAPS) 

OL + 
placebo 

6 veckor 13 - 5.4  19.9 (SAPS) 
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Sammanfattat resultat 

Studie 1-3 jämför antipsykotika i avseende på olika metabola biverkningar. Dessa 
studier sammanfattas i tabell 13 och fokuserar på resultaten av Olanzapin. 

Tabell 13 - Sammanfattning av studie 1-3. 

 Syfte Studiedesign Resultat 
Studie 1  
 
Rummel-
Kluge et 
al; 2010 

Att jämföra 
metabola 
biverkningar mellan 
atypiska 
antipsykotika  med 
avseende på vikt 
(primär 
utfallsvariabel), 
kolesterol- och 
glukosvärden 
(sekundär 
utfallsvariabler) . 

Randomiserad, blindad 
meta-analys. 
Varierande studielängd 
på 5 dagar upp till 78 
veckor.   
Deltagare varierade 
beroende på 
läkemedelsbehandling 
och utfallsvariabel. 

Vikt: Klozapin och olanzapin 
gav högre viktökning än alla 
andra jämförda antipsykotika. 
Ingen signifikant skillnad mellan 
dessa två läkemedel hittades. 
Kolesterol: olanzapin gav högre 
kolesterolvärden än aripiprazol, 
risperidon och ziprasidon (ingen 
skillnad från amisulprid, 
quetiapin och klozapin). 
Glukos: Klozapin och olanzapin 
gav högre glukosvärden än alla 
andra jämförda antipsykotika. 
Ingen signifikant skillnad mellan 
dessa två läkemedel hittades. 

Studie 2   
 
Tek et al; 
2016  

Att jämföra 
antipsykotikainducer
ad förändring av vikt 
och BMI hos 
patienter  med 
nydiagnostiserad 
psykos. 

 

Placebokontrollerad 
meta-analys uppdelad i 
korttids- (<13 veckor) 
och långtidsbehandling 
(13-52 veckor). Totalt 
4139 deltagare. 

Vikt: Nästan alla antipsykotika 
gav viktökning i 
korttidsbehandling (förutom 
ziprasidon) och i 
långtidsbehandling (förutom 
ziprasidon, blonanserin och 
perfenazin) jämfört med placebo. 
Klozapin och olanzapin gav 
extra hög viktökning. 
BMI: I korttidsbehandlingen gav 
all antipsykotika förutom 
blonanserin och ziprasidon en 
ökad BMI. I långtidsbehandling 
gav haloperidol, risperidon, 
quetiapin och olanzapin en ökad 
BMI. 

Studie 3  
 
Potvin et 
al; 2015 

Att undersöka och 
jämföra förändring 
av leptinnivå hos 
antispykotikabehand
lade patienter, innan 
och efter behandling 
samt olika typer av 
antipsykotika.  

Meta-analys över 
studier där leptinnivå 
fanns rapporterade 
innan och efter 
behandling med 
antipsykotika. 
Varierande studielängd 
beroende på den 
individuella 
behandlingsperioden. 
Totalt 819 deltagare 

Leptin: Klozapin, quetiapin och 
olanzapin gav en ökning av 
leptinnivån hos patienterna.  
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Studie 4 jämför de metaboliska biverkningarna mellan ungdomar och vuxna vid 
olanzapinbehandling. Studien sammanfattas i tabell 14. 

Tabell 14 - Sammanfattning av studie 4. 

Studie Syfte Studiedesign Resultat 
Studie 4 
 
Kryzhanov
skaya et al; 
2012 

Att jämföra vikt, 
glukos- och 
lipidvärden mellan 
ungdomar och 
vuxna vid långvarig 
olanzapin- 
behandling. 

Meta-analys med  
12,425 vuxna patienter 
och 489 ungdomar. 
Studielängden var 24 
veckor.  

Vikt: Viktökningen var större 
hos ungdomar än hos vuxna.  
Glukos: Det fastande 
blodsockret var likvärdigt 
mellan vuxna och ungdomar, 
men andelen med en ökning 
av plasmaglukos från normalt 
till högt (<100 till ≥126 
mg/dL) var större hos 
ungdomar. 
Lipider: Det fanns ingen 
större skillnad mellan 
kolesterol- och lipidvärden 
mellan vuxna och ungdomar, 
förutom HDL som minskade 
mer för ungdomar än hos 
vuxna.  

 

Studie 5 jämför de extrapyramidala biverkningarna vid behandling med olika 
antipsykotika. Studien sammanfattas i tabell 15.  

Tabell 15 - Sammanfattning av studie 5. 

Studie Syfte Studiedesign Resultat 
Studie 5 
 
Rummel-
Kluge et 
al; 2012 

Att jämföra risken 
att behandlas med 
antiparkinson-
läkemedel (pga 
extrapyramidala 
biverkningar) 
mellan amisulprid, 
aripiprazol, 
klozapin, 
olanzapin, 
quetiapin, 
risperidon, 
sertindol, 
ziprasidon och 
zotepin. 

Meta-analys som 
undersökte RR mellan 
läkemedel. Deltagare 
varierade beroende på 
läkemedel. 
Studielängden 
varierade från 5 dagar 
upp till 78 veckor. 
 
 

Risperidon visade högst risk 
att behandlas med 
antiparkinson-läkemedel.  
Olanzapin visade mindre 
risk att behandlas med 
antiparkinson-läkemedel 
jämfört med aripiprazol, 
risperidon och ziprasidon. 
Endast quetiapin visade 
mindre risk för 
extrapyramidala biverkningar 
jämfört med olanzapin.  
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Studie 6-7 undersöker tilläggsbehandlingar vid olanzapinbehandling. Studierna 
sammanfattas i tabell 16.  

Tabell 16 - Sammanfattning av studie 6-7. 

Studie Syfte Studiedesign Resultat 
Studie 6  
 
Praharaj et 
al; 2010 

Att undersöka 
effekten av 
metformin som 
tilläggsbehandling 
vid metaboliska 
biverkningar av 
olanzapinbehandling, 
med avseende på 
vikt, BMI och 
midjemått. 

Meta-analys över 
randomiserade, 
dubbel-blinda studier 
mellan metformin och 
placebo. Totalt 105 
deltagare. 
Studielängden var 
minst 12 veckor.  

Metformin visade lägre 
ökning i vikt, BMI och 
midjemått än placebo 
hos 
olanzapinbehandlade 
patienter.  

Studie 7 
 
Choi; 2015 

Att jämföra effekten 
av olika 
tilläggsbehandlingar 
på vikt och BMI hos 
olanzapin- eller 
klozapinbehandlade 
patienter. Sekundär 
utfallsvariabel 
omfattade 
psykologiska 
förändringar enligt 
PANSS, BPRS eller 
SAPS. 

Meta-analys över 
randomiserade, 
dubbel-blinda studier. 
Deltagare varierade 
beroende på 
behandling. 
Studielängden 
varierade mellan 6-14 
veckor. 

Alla studerade 
tilläggsbehandlingar 
visade bättre 
viktkontroll än 
placebo. Topiramat och 
sibutramin visade 
större viktförändring 
från placebo, jämfört 
reboxetin och 
metformin. Topiramat 
visade dock en 
förändring i 
psykologiska 
bedömningen. 
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DISKUSSION  

 

Kloka listans (Janusinfo, Stockholm läns landsting) behandlingsrekommendation för 
psykos utgörs av aripiprazol och risperidon i första hand, två atypiska antipsykotika. 
Samma läkemedelskommitté har från och med december 2015 tagit bort olanzapin 
från behandlingsrekommendationen för psykosbehandling. Kvar i 
behandlingsrekommendationen finns även klozapin, ett äldre, atypiskt 
antipsykosläkemedel. Detta rekommenderas i andra hand ”vid terapiresistent psykos” 
vilket gör det svårt att jämföra med den tidigare andrahandsrekommendationen för 
olanzapin. Anledningen till ändringarna i behandlingsrekommendationerna för 2016 
var ”stark metabol påverkan vid längre tids användning” orsakad av olanzapin. 
Olanzapin orsakar sänkt glukostolerans, viktuppgång och påverkan på 
lipidmetabolismen. Detta arbete har samlat studier med avseende på alla dessa 
parametrar (Janusinfo, 2015). 

De metabola biverkningarna av olanzapin har länge varit kända, och det är visat att 
vikt och andra faktorer som är kopplade till metabolismen påverkas mer av olanzapin 
än av flertalet andra atypiska antipsykotika. Trots det så visar även studierna i detta 
arbete att läkemedlet klozapin orsakar likvärdig mängd metabola biverkningar som 
olanzapin. Risken för agranulocytos med klozapin är också ett allvarligt problem, 
och troligtvis anledningen till att det endast rekommenderas vid terapiresistent 
psykos (något som de andra atypiska antipsykotika idag inte kan mäta sig med). 
Detta arbete är främst fokuserat på olanzapins biverkningsproblematik, och kan inte 
jämföras med ex. klozapin då både effekt, behandlingsmål och biverkningar (förutom 
metabola och extrapyramidala) skiljer sig mellan dessa (Arborelius, 2016; Potvin et 
al., 2015; Rummel-Kluge et al. 2010; Tek et al., 2016). 

Viktpåverkan har en central roll inom de metabola biverkningarna hos olanzapin. 
Både studie 1 (Rummel-Kluge et al., 2010) och 2 (Tek et al., 2016) visade att 
viktförändringen är större hos olanzapin än hos de jämförda atypiska antipsykotika. 
Det enda läkemedlet som gav liknande viktpåverkan hos de studerade patienterna var 
klozapin, och ingen signifikant skillnad kunde hittas mellan dessa två i studie 2 (Tek 
et al., 2016). Denna studie visar även att viktpåverkan är större vid 
långtidsbehandling med olanzapin, och även hos de andra atypiska antipsykotika. 
Samma teori lämnar utrymme för möjlig bias i studie 1 (Rummel-Kluge et al., 2010), 
då denna meta-analys är baserade på kliniska studier med stor variation i studielängd. 
De kliniska studierna utförda med klozapin pågick ≤18 veckor, medan de som 
inkluderade olanzapin pågick upp till 78 veckor. Det är fullt möjligt att 
viktskillnaden för klozapin kunde varit större vid likvärdiga studielängder. Ett annat 
bättre utgångsläge i studie 1 (Rummel-Kluge et al., 2010) hade varit att undersöka 
BMI och inte kroppsvikt. BMI är ett mer noggrant mätvärde då vikten relateras till 
kroppslängden. Enligt författarna var data över BMI svårare att samla, men studie 3 
(Potvin et al., 2015) har samlat BMI mått från antipsykotikabehandlade patienter i 
sin meta-analys. Intressant med denna studie var att den visade en ökning av BMI 
bland nästan alla undersökta antipsykotika, även de typiska, i den kortvariga 
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behandlingen. Det var dock inte lika många läkemedel som visade ökning av BMI i 
den långvariga behandlingen, men olanzapin var en av dessa vilket ger ännu mer 
underlag för att detta läkemedel påverkar vikt och metabolism i högre grad än övriga 
preparat (Potvin et al., 2015; Rummel-Kluge et al., 2010).  

Förhöjda glukosvärden är problematiskt då det kan leda till insulinresistens och 
diabetes mellitus typ 2 hos patienter behandlade med olanzapin. Det är en av de mest 
allvarliga biverkningar då akuta diabeteskomplikationer som diabetisk ketoacidos 
eller hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS) har rapporterats med dödlig 
utgång vid samtidig behandling med atypiska antipsykotika. Studie 1 (Rummel-
Kluge et al., 2010) visar en högre förändring av glukosvärden hos olanzapin än hos 
de jämförda läkemedlen, förutom klozapin där ingen signifikant skillnad kunde 
mätas. Det fanns dock ingen närmare beskrivning avseende när plasmaglukoset 
mättes. Ett pålitligt resultat hade krävt att alla studiernas glukosvärden 
överensstämde med varann i avseende på tid efter måltid (Läkemedelsverket, 2015; 
Rummel-Kluge et al., 2010).  

Kolesterol- och triglyceridpåverkan är också en konstaterad biverkning av olanzapin 
och andra atypiska antipsykotika. Studie 1 (Rummel-Kluge et al., 2010) visade att 
olanzapin gav högre kolesterolvärden än aripiprazol, risperidon och ziprasidon, men 
ingen märkbar skillnad jämfört med amisulprid, quetiapin eller klozapin. 

Leptin är ett hormon som utsöndras av fettceller och reglerar hunger i hypotalamus i 
hjärnan. I studie 3 (Potvin et al., 2015) sågs en hög korrelation mellan BMI-
förändring och ökad leptinutsöndring. Flera atypiska antipsykotika visade en ökad 
leptinnivå gentemot innan påbörjad behandling. Störst förändring visade 
olanzapinbehandlade patienter (dessa var även patientgruppen med högst vikt och 
BMI) och detta kan troligtvis bero på att kroppen utsöndrar leptin som negativ 
feedback för att kompensera den ökade fettmängden. Leptinnivåerna tros påverkas av 
schizofreni då detta hormon ofta samverkar med dopamin, men meta-analysen av 
Potvin et al. föreslår vidare studier av huruvida leptin påverkas av antipsykotika.  

Det kan föreligga viss skillnad på de metabola biverkningarna, främst 
viktuppgången, vid behandling med olanzapin när det gäller vuxna eller ungdomar. 
Studie 4 (Kryzhanovskaya et al., 2012) gav NNH = 3 med avseende på hur många 
fler ungdomar som ökade sin viktmassa ≥7% jämfört med vuxna. Att ungdomar 
riskerar fler metabola biverkningar än vuxna är något som kan tas i åtånke vid 
eventuell fortsatt förskrivning av olanzapin. Om ålderspåverkan kan vara en 
avgörande faktor för viktuppgången kan en mer individanpassad förskrivning behöva 
studeras som en möjlig behandlingsstrategi. En bristande pålitlighet kan dock ligga 
till grund för denna meta-analys, då antalet vuxna och ungdomar skiljde sig så pass 
mycket (12,425 respektive 489 st.), men trots detta så hade ändå ungdomsgruppen en 
relativt hög deltagarmängd (Kryzhanoskaya et al., 2012). 

Extrapyramidala biverkningar kan vara ytterligare en aspekt av problematiken med 
antipsykotika. Detta gäller främst de typiska antipsykotika, men dessa kan även 
förekomma hos de atypiska preparaten, och risken varierar beroende på preparat. 
Studie 5 ((Rummel-Kluge et al., 2012) är den första meta-analysen som jämför 
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risken för extrapyramidala biverkningar hos denna typen av läkemedel. Till skillnad 
från de metabola biverkningarna så tillhörde olanzapin och klozapin de läkemedel 
som hade lägst risk för att orsaka extrapyramidala biverkningar och 
tilläggsbehandling med antiparkinsonläkemedel. Bland läkemedlen med högre risk 
låg intressant nog bl.a. risperidon och aripiprazol, förstahandspreparaten mot psykos 
enligt kloka listan (Janusinfo, 2016; Rummel-Kluge et al., 2012) 

Studie 1-3 (Rummel-Kluge et al., 2010, Tek et al., 2016, Potvin et al., 2015) samt 5 
(Rummel-Kluge et al., 2012) i detta arbete jämför alla biverkningar hos atypiska 
antipsykotika och visar att de metabola biverkningarna är större hos olanzapin. 
Studie 5 (Rummel-Kluge et al., 2012) visar att det är högre risk att behöva 
antiparkinsonbehandling p.g.a. motoriska biverkningar vid behandling med 
förstahandspreparaten aripiprazol och risperidon, än ex. olanzapin och klozapin. 
Även om denna risk var relativt liten (om man jämför med ex. äldre typiska 
antipsykotika) så är frågan vilken biverkning som egentligen är värre än den andra? 
Om en patient är hängiven med en kontrollerad kost och träning, och öppen för 
eventuell tilläggsbehandling så kan det större problemet vara de extrapyramidala 
biverkningarna. Risker för motoriska störningar kan vara en större påverkan i 
vardagen än de metabola biverkningarna hos vissa patienter. 

Det går inte att förneka problematiken med metabola biverkningar vid 
olanzapinbehandling, men trots detta förskrivs det i stor utsträckning i Sverige. 
Därför kan en tilläggsbehandling mot de metabola biverkningarna vara en möjlig 
åtgärd. Studie 6 (Praharaj et al., 2010) och 7 (Choi, 2015) undersöker olika 
behandlingar som kan tänkas motverka de metabola problem som olanzapin orsakar. 
Praharaj et al., 2010 fokuserar på metforminbehandling för att undersöka huruvida 
detta kan förhindra och motverka en olanzapininducerad viktökning. Grundat på 
resultaten i meta-analysen föreslår författarna att metformin är en användbar 
behandling vid denna indikation. Flera olika tilläggsbehandlingar för viktkontroll vid 
olanzapin- eller klozapinbehandling jämförs i Choi, 2015. Metformin är ett av 
preparaten som undersöks, men resultaten visar mindre effektiv tilläggsbehandling 
än för ex. sibutramin eller topiramat. Dock visade topiramat en viss förändring i den 
psykologiska bedömningen (enligt PANSS) i jämförelse med placebo. Att den 
kliniska effekten hos den huvudsakliga läkemedelsbehandlingen inte påverkas är en 
förutsättning för en effektiv tilläggsbehanding. För fortsatt olanzapinbehandling hos 
svenska psykospatienter kan denna typ av tilläggsbehandling vara något att fördjupa 
sig i, men mer forskning krävs inom detta för att hitta den bästa behandlingsstrategin 
(Choi, 2015; Praharaj´s et al., 2010). 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att olanzapins huvudsakliga problem är just de metabola 
biverkningarna, och framför allt viktuppgång. Olanzapin visade en högre grad av 
dessa biverkningar än läkemedlen av liknande typ. I avseende på metabola 
biverkningarna visar dessa studier att dagens behandlingsrekommendationer mot 
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psykos med risperidon och aripiprazol som förstahandspreparat är att föredra framför 
olanzapin. I princip alla dessa meta-analyser visade inte någon signifikant skillnad 
mellan klozapin och olanzapin  í avseende på vikt-, glukos-, eller lipidförändring. 
Metabola biverkningar är störst hos dessa två läkemedel, men de ligger i botten vid 
risk för extrapyramidala biverkningar. Istället visade behandling av 
förstahandspreparaten (risperidon och aripiprazol) en högre risk att behöva behandlas 
med antiparkinsonläkemedel vid långvarig antipsykotikabehandling.  

Tilläggsbehandling vid olanzapinbehandling kan vara ett alternativ. Metformin och 
sibutramin är behandlingsalternativ som visar goda resultat vid viktkontroll hos 
patienter som använder olanzapin, men fler studier och ffa forskning i Sverige 
behövs för att hitta den mest passande tilläggsbehandlingen vid olanzapininducerad 
viktpåverkan. 
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