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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Bipolär affektiv sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som drabbar cirka 2-3% av 

befolkningen. Etiologin till bipolär sjukdom är okänd, dock spelar både miljö och genetik en 

viktig roll. Sjukdomen kännetecknas av perioder med depression omväxlande med perioder av 

mani. Symptomen uppkommer i skov som då behandlas akut, men det är långtidsbehandling 

som är essentiell för bipolärt sjuka patienter då den i viss mån förhindrar uppkomsten av nya 

affektiva episoder. Vid bipolär sjukdom används profylaktiskt stämningsstabiliserande 

läkemedel såsom litium och antiepileptiska läkemedel som valproat. Dessa mediciner kan 

användas som monoterapi, i form av kombinationsbehandling med varandra eller med andra 

läkemedel. Sedan mer än 60 år tillbaka är litium förstahandsvalet för profylaktisk behandling av 

bipolär sjukdom, dock har litium en rad besvärliga biverkningar. Näst mest använda läkemedlet 

för långtidsprofylax är valproinsyra som har en mildare biverkningsprofil. Syfte: Syftet med 

detta examensarbete var att jämföra litiumbehandling med valproinsyrabehandling som profylax 

vid bipolär sjukdom. Metod: Detta examensarbete är en litteraturstudie där kliniska studier och 

andra vetenskapliga artiklar granskades. Sökandet efter artiklar skedde i databasen PubMed, där 

fyra kliniska studier och en epidemiologisk kohortstudie valdes. I artiklarna jämfördes litium 

med valproat som profylaktisk behandling av bipolär sjukdom. Resultat: Endast den 

epidemiologiska kohortstudien konstaterade att litium var överlägsen valproat som profylaktisk 

behandling vid bipolär sjukdom. Kliniska studier fann däremot inga signifikanta skillnader 

mellan profylaktisk behandling med litium eller valproat. Slutsats: Lättare läkemedelshantering, 

inte lika täta blodkontroller, mildare biverkningar samt likvärdig effekt med litium bidrar till att 

valproat kan utgöra ett bättre alternativ än litiumbehandling som profylaktisk behandling av 

bipolär sjukdom. 
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SUMMARY  IN  ENGLISH 
 

 

Background: Bipolar affective disorder is a chronic mental illness that affects 

approximately 2-4% of the population. The etiology of bipolar disorder is unknown, 

nevertheless both environment and genetics play important roles. The disease is 

characterized by periods of depression alternating with periods of mania. Patients get 

symptoms now and then but between these periods act as normal. When being in a 

mood episode patients get treatment to deal with this, but the most essential 

treatment for bipolar patients is the long-term treatment. Prophylactic treatment is 

very important because it prevents to some extent the occurrence of new affective 

episodes. Medications that are commonly used to treat bipolar disorder include mood 

stabilizers such as lithium and anticonvulsants such as valproate/valproic acid.  

These drugs can be used as monotherapy, in combination therapy with each other or 

with other medications. Lithium has been used for more than 60 years and it is still 

the first choice medication to treat bipolar disorder. Indeed, lithium is frequently 

used as prophylaxis to treat bipolar disorder, however it can have potentially serious 

side effects. These side effects include for instance deterioration in the functioning of 

the thyroid gland and kidneys. The second most commonly used drug for long-term 

treatment is valproic acid which does not have such severe side effects.  

 

Objective: The aim of this study was to compare the efficiency of lithium with that 

of valproate and find out whether or not valproate is superior to lithium for 

maintenance monotherapy of bipolar disorder patients.   

 

Method: This study is a literature review in which clinical studies and other 

scientific articles were analyzed. The PubMed database was used to search for 

articles. Four clinical studies and one observational register-based cohort study were 

selected. In these articles lithium was compared with valproate for prophylaxis of 

bipolar disorder. 

 

Results: Only the epidemiological observational cohort study found that lithium was 

superior to valproate as maintenance monotherapy treatment of bipolar disorder. 

Clinical studies, however, found no significant differences between prophylactic 

treatment with lithium or with valproate.  

 

Conclusions: Valproate can be a better option than lithium as a maintenance 

treatment of bipolar disorder because of a variety of reasons. Valproate is easier to 

dose, requires not as frequent blood checks as for lithium, has a less severe side 

effects profile and is as good as lithium as a prophylactic treatment of bipolar 

disorder patients.  
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I. INTRODUKTION 

 

1. Bakgrund 

Bipolär sjukdom, också kallad manodepressiv sjukdom, är en kronisk psykisk 

sjukdom. Cirka 2-3% av befolkning lider av denna sjukdom, vilket uppges av 

statistiska källor i många länder (1). Enligt Socialstyrelsens rapport kommer mellan 

2-4% av den svenska befolkningen under sin livstid att drabbas av någon form av 

denna sjukdom (2). Individer som insjuknar kommer från alla socialgrupper. 

Prevalensen av bipolär sjukdom verkar ligga konstant över tid, likaså fenotypen 

anses relativt stabil (1). Bipolär sjukdom är lika vanlig förekommande hos kvinnor 

som män (3). Socialstyrelsens rapport uppger att: ´´I medeltal vårdas varje år cirka  

1 000 kvinnor och 700 män i åldern 20–59 år´´ för manodepressiv sjukdom i Sverige 

(2). Hos män förekommer oftast flera maniska perioder än hos kvinnor som istället 

oftare drabbas av depression. Sjukdomen debuterar mellan 13 och 30 års ålder, ofta  

i tonåren och det händer också att små barn insjuknar även om är det mycket 

ovanligt. Det kan ta upp till 10 år innan en person får diagnosen bipolär sjukdom 

efter att ha haft sin första depression eller mani (4).  

 

Bipolär sjukdom kännetecknas av perioder med depression omväxlande med 

perioder av mani med olika uttryck och varierande svårighetsgrad eller ett 

blandtillstånd, med symtom av både mani och depression. Mellan sjukdoms-

episoderna är de flesta symptomfria och oftast helt friska. Vissa kan däremot ha 

konstanta maniska eller depressiva symptom. Det är vanligt att sjukdomen börjar 

med perioder av depression och flera år kan gå mellan återfallen. Därefter kan det 

variera både hur ofta perioder av depression eller mani förekommer och hur länge  

de varar (3). Men med tiden brukar perioder av mani eller depression förekomma 

tätare, vara längre samt bli svårare och därmed blir de symptomfria perioderna 

successivt allt kortare (5). Detta fenomen kallas "kindling"-effekten, då personens 

sårbarhet ökar med varje ny sjukdomsepisod.  

 

Dödligheten är avsevärt högre hos bipolär sjuka (cirka 4 gånger högre) och detta 

beror delvis på att självmord är vanligare hos individer som lider av manodepressiv 

sjukdom (2). Risken för självmordförsök är särskilt hög vid de depressiva episoderna 

(3). Den högre dödligheten kan även vara en följd av för sent påbörjad behandling 

eller om patienten inte följer ordinationen. Dessutom har individer som 

diagnostiserats med bipolär sjukdom generellt en högre frekvens av 

livsstilsriskfaktorer (2).   
 

2. Orsaker 

Etiologin till bipolär sjukdom är fortfarande okänd, dock spelar både miljö och 

genetik en viktig roll för vilka som drabbas av sjukdomen. Ärftligheten är mera 

betydelsefull än vid andra psykiska sjukdomar (6). Enäggstvillingar löper 40-70 % 
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risk att insjukna i bipolär sjukdom om den ena tvillingen blir sjuk. En nära släkting 

löper 5-10% risk att drabbas av sjukdomen medan individer som inte är släkt löper 

risk på cirka 0,5-1,5 % att insjukna i bipolär sjukdom (7). Vissa kromosomer har 

betydelse för att utveckla bipolär sjukdom, nämligen kromosomerna 4, 12, 18, 21 

och X (8). Påverkade gener har troligen effekt på olika proteiners omsättning i 

hjärnan och om obalans uppstår ökar risken att drabbas av sjukdomen vid yttre 

påfrestningar (6).  

 

Det som också kan ha en roll är ökad kortisolfrisättning, förändringar i gliacellerna,  

i glutamaterg och monoaminerg transmission samt påverkan i intracellulära second 

messenger-system. Det har även setts förändringar i hjärnans vitsubstans, ändrad 

morfologi i frontalloben samt i limbiska och de paralimbiska strukturerna hos 

bipolärt sjuka personer (4).  

 

En stressande livshändelse kan vara en utlösande faktor till att insjukna i bipolär 

sjukdom. Dessutom kan stress och olika påfrestningar orsaka en ny sjukdomsperiod 

– depression eller mani (6). En rad andra faktorer, bl. a. andra sjukdomar eller 

sömnbrist kan också ha betydelse för sjukdomens förlopp (9).  

 

3. Symptom 

Tecken på bipolär sjukdom är episoder av mani eller depression som växlas med 

symptomfria perioder. Personer med svåra manier kan ha psykotiska symtom. Om 

man lider av lindriga manier så kallas de hypomanier. Depressioner kan också 

variera – från mycket svåra till lindriga (10).  

 

Symptom på depression kan beskrivas som nedstämdhet, oförmåga att känna glädje 

eller intresse, trötthet eller nedsatt energi, sömnstörningar, viktförändringar, 

skuldkänslor, tröghet, koncentrationsproblem samt självmordstankar (11). 

Deprimerade individer känner ofta känslor av meningslöshet, värdelöshet, ingenting 

kan ge dem glädje. Irritabilitet samt vredesutbrott hör också till depressionen. Vissa 

personer har svårt att somna medan andra sover längre än vanligt. En del tappar aptit 

medan andra tröstäter (10). Vid djupa depressioner förekommer självmordstankar. 

För att ett tillstånd ska klassas som depression ska det vara i minst två veckor och 

inkludera minst fem av ovan nämnda symptom.  

 

Symptomen vid mani är förhöjd sinnesstämning, ökat självförtroende, grandiositet, 

ökat tempo och aktivitet, minskat sömnbehov, tankerusning, pratsamhet, ökat 

psykomotorisk agitation och lättdistraherbarhet (10). När individen är manisk tycker 

den att allt är möjligt, har många idéer, tål inte kritik samt kan även vara aggressiv 

om den möter motgångar. Maniska personer har lätt att ta nya kontakter, prata med 

främlingar eller ringa telefonsamtal vid inte alltid lämpliga tider. Irritabilitet och 

impulsiva inköp är också vanliga. Svåra manier har ofta psykotiska symtom såsom 

förvirring, grava vanföreställningar, eller hallucinationer (11). För att tillstånd ska 

klassas som mani ska den förhöjda sinnesstämningen vara i minst en vecka och 
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inkludera minst tre av ovan nämnda symptom som gör att individens funktions-

förmåga i samhället är kraftigt nedsatt eller att personen behöver sjukhusvård.  

 

Symptomen vid hypomani är samma som vid mani men med skillnaden att 

intensiteten och personens funktionsnedsättning är lägre. Vid hypomani förekommer 

inte heller psykotiska symptom och personen kräver inte sjukhusvård (10).  
 

Hos en del bipolärt sjuka personer förekommer både maniska och depressiva 

symptom samtidigt. Det kallas för en blandepisod eller blandtillstånd (eng. mixed 

state) och innebär snabba förändringar i stämningsläget (4). Psykotiska symptom är 

vanligt förekommande.   
 

4. Olika typer av bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom delas huvudsakligen in i bipolär sjukdom typ I och bipolär sjukdom 

typ II, men i litteraturen förekommer även andra indelningar (5, 11).  

 

Bipolär sjukdom typ I – kännetecknas av perioder av svåra manier som växlas med 

perioder av depressioner. Det tillståndet är oftast mycket allvarligt och innebär att 

personen har svårt att klara sig själv och därför måste inte sällan den sjuke vårdas  

på sjukhus (3). 

 

Bipolär sjukdom typ II – förekommer när patienten får perioder av depressioner som 

varvas med hypomanier – d.v.s. lindrigare form av manier. Cirka 10 % med den 

typen av bipolär sjukdom utvecklas senare till riktiga manier och därmed måste 

diagnosen ändras till bipolär sjukdom typ I (6).  

 

Cyklotymi – omfattar låggradigt bipolärt tillstånd. Personen får återkommande 

perioder av hypomani samt perioder av depression som dock inte uppfyller kriterier 

för riktig depression (4). En del patienter med cyklotymi (15-50%) insjuknar senare  

i bipolär sjukdom typ I eller typ II. De som inte insjuknar i manodepressiv sjukdom 

kallas även att de har cyklotymt temperament, d.v.s. har lätta humörsvängningar 

under hela sitt liv som inte leder till någon allvarlig sjukdom (12).  
 
Snabbpendling (``rapid cycling``) – är ett tillstånd som förekommer hos 5-15% av 

bipolärt sjuka (4). Tillståndet innebär snabbpendling mellan manier och depressioner 

och definieras som förekomst av minst fyra eller fler av affektiva perioder 

(hypomani, mani, depression, blandtillstånd) under ett år (11,12). Hos patienter som 

har väldig många snabba pendlingar pratar man om ``ultra rapid cycling``.  

 

Det finns också forskare som poängterar att bipolär sjukdom är en väldigt mångsidig 

sjukdom och föreslår att det finns flera olika typer än bara de två ovannämnda (typ I 

och typ II). Den som har föreslagit flera olika varianter av bipolär sjukdom är den 

amerikanske professorn i psykiatri Hagop Akiskal. Förutom typ I och typ II redovisar 

Akiskal även andra typer vilka kort beskrivs nedan (för grafisk illustration av de 

olika tillstånden se Figur 1. nedan).  
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Figur 1. Grafisk illustration av de olika typerna av bipolär sjukdom. Röda stora områden 

symboliserar maniska episoder, medan de små röda hypomana episoder. Stora blåa områden 

symboliserar djupa depressioner, medan de små blå mildare depressioner. Avritad bild baseras  

på (13).  

 

Bipolär sjukdom typ II 
1
/2 – karakteriseras av upprepade svåra depressioner 

kombinerat med cyklotyma stämningssvängningar (13). 

 

Bipolär sjukdom typ III – är ett tillstånd som förekommer när patienten får 

antidepressiv behandling för sin depression som i sin tur leder till hypomaniska eller 

maniska skov (12).  

 

Bipolär sjukdom typ IV – förekommer när patienten har ett hypertymt temperament 

med återkommande och svåra depressiva perioder med atypiska inslag (12,13).  

 

Bipolär sjukdom typ V – är återkommande depressioner av blandad typ, alltså 

blandtillstånd i depressiv period, utan klassiska hypomana episoder.  



9 
 

Bipolär sjukdom kan även förvärvas. Sjukdomen kan uppstå på grund av 

neurologiska skador i hjärnan eller på grund av farmakologisk behandling med t.ex. 

kortison som kan ge maniska symptom (13).  

 

5. Diagnostik 

Diagnosen av bipolär sjukdom ställs efter klinisk bedömning och efter en adekvat 

anamnes. Det finns dock även olika skattningsskalor som kan användas som hjälp. 

Exempel på dessa är: MDQ, HCL-32, YMRS och MADRS men det finns flera (14).  

 

Mood Disorder Questionnaire (MDQ) är ett självskattningsinstrument i form av ett 

frågeformulär som kan användas för screening för bipolaritet. Patienten ska svara ja 

eller nej på tretton frågor gällande sitt psykiska tillstånd. Metoden ger en statistisk 

sannolikhet för bipolär sjukdom och inte en slutgiltig diagnos. Om man ger färre än 

sju ja-svar är sannolikheten 90 % att personen inte lider av bipolär sjukdom. Svarar 

man ja mer än sju gånger är sannolikheten 70 % att patienten har manodepressiv 

sjukdom (13). Skalan används främst vid diagnosticering av bipolär sjukdom typ I 

och typ II.  

 

Hypomania Checklist (HCL-32) är ett frågeformulär framtaget för att påvisa 

förekomsten av hypomanier. Om man svarar ja minst fjorton gånger är sannolikheten 

80 % att patienten har manisk episod. Om man svarar ja färre än fjorton gånger är 

sannolikheten 51 % att individen inte har manisk period (15). Specificiteten är 

således inte så hög. Sensitiviteten är hög men det kan dock inte avgöras om patienten 

lider av bipolär sjukdom typ I eller typ II (16). 

   

Young Mania Rating Scale (YMRS) är den vanligaste skattningsskalan inom 

psykiatrin för att mäta svårighetsgraden av mani samt för att utvärdera behandlingen 

av mani. Det är således inte en skala för diagnostik (13). Totala poängen från skalans 

elva frågor ger ett mått på manins svårighetsgrad. Totalpoäng mellan 14-19 pekar på 

hypomani, 20-30 indikerar medelsvår mani, mer än 30 poäng visar på svår mani (12).  

 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) är en skala som används för 

att mäta graden av depression när man redan har fått diagnosen depression (13). 

Testet består av nio frågor där svaren är värda olika poäng. Frågorna handlar bl.a. om 

matlust, sömn och livslust. Högre poäng innebär en högre grad av depression. Lägre 

poäng efter antidepressiv läkemedelsbehandling tyder på att personen är mindre 

deprimerad. Skalan är bra att använda för att få en uppfattning om hur svår 

depressionen är, men inte när man vill veta om antalet perioder av depression har 

minskats (12).   

 

6. Behandling av bipolär sjukdom  

Det finns ingen behandling som botar sjukdomen och de behandlingar som finns är 

livslånga. Även om det finns olika icke farmakologiska behandlingar som ger bra 
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effekter så är de inte tillräckliga och samtidigt är medicinsk behandling ett måste  

vid bipolär sjukdom.  

 

6.1. Farmakologisk behandling  

Man kan få återfall trots de bästa behandlingsplaner. Men med farmakologisk 

behandling blir symptomen inte lika allvarliga, förekommer mera sällan och varar 

kortare. Det finns därför två behandlingsmål vid bipolär sjukdom: akutbehandling av 

den aktuella affektiva perioden (depression/mani) och profylaktisk behandling i syfte 

att förebygga och i viss mån förhindra nya episoder. Akutbehandling måste anpassas 

till varje enskild patient och beror på om denne lider av mani, mani med psykotiska 

symptom, depression eller blandtillstånd. Vid profylaktisk behandling bör tas i 

beräkning om man behandlar ”klassisk” bipolär sjukdom (typ I och typ II) eller 

bipolär sjukdom med ’rapid cycling’ (17).   

 

Generellt vid bipolär sjukdom används profylaktiskt stämningsstabiliserande 

läkemedel såsom: litium (Lithionit) och antiepileptiska läkemedel som valproat 

(Ergenyl, Absenor, Orfiril), lamotrigin (Lamictal) samt karbamazepin (Hermolepsin, 

Tegretol) (6,18). Dessa mediciner används som monoterapi eller i form av 

kombinationsbehandling, till exempel litium + lamotrigin, med flera (19).  

 

Vid behandling av akut mani används oftast atypiska antipsykotika såsom aripiprazol 

(Abilify), olanzapin (Zyprexa), quetiapin (Seroquel), risperidon (Risperdal), 

ziprasidon (Zeldox), vanligen i kombination med bensodiazepiner. Bensodiazepiner 

samt antipsykotisk läkemedelsbehandling trappas därefter ner när den akuta fasen 

närmar sig sitt slut och behandlingen övergår då i den profylaktiska behandlingsfasen 

(17,19). Atypiska antipsykosläkemedel verkar i hjärnan genom blockering av 5 HT2 

serotoninreceptorer – vilket bidrar till antidepressiv effekt samt genom blockering av 

D2 dopaminreceptorer – vilket ger antimanisk effekt (13). Vid akuta maniska episoder 

kan även valproat eller litium användas, dock har litium långsam effekt (1-3 veckor 

efter påbörjad behandling) och är ovanligare idag som akutbehandling (17,19). 

  

Vid blandtillstånd (mixed state) där det förekommer både maniska och depressiva 

symptom samtidigt eller då de är snabbt växlande, så har litium inte så bra effekt som 

valproinsyra eller karbamazepin som är att föredra. Bipolär sjukdom med ’rapid 

cycling’ behandlas också med fördel med valproinsyra eller karbamazepin medan 

litium har sämre effekt. Även atypiska antipsykotika har visats sig ha bra effekt vid 

’rapid cycling’ (17).  

 

Akuta bipolära depressioner kan behandlas med stämningsstabiliserande läkemedel 

såsom litium eller lamotrigin eller en kombination av dessa om det i tillståndet 

samtidigt inte förekommer självmordstankar (13,17). Däremot bör svåra bipolära 

depressioner med självmordstankar behandlas med antidepressiva läkemedel dock 

alltid med tillägg av stämningsstabiliserande medel (17,19). Detta på grund av att det 

finns risk att antidepressiva läkemedel kan leda till ett överslag (switch) i mani och 

stämmningsstabilisatorer läggs till för att förhindra det. Monoterapi med tricykliska 
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antidepressiva (TCA) innebär 10 % risk hos patienter med bipolär sjukdom att 

depression ger överslag i mani, medan SSRI läkemedel innebär 4 % risk för det (17). 

TCA inhiberar återupptaget av både noradrenalin och serotonin i hjärnan, medan 

SSRI-preparat (selektiva serotonin återupptagshämmare) hämmar enbart återupptaget 

av serotonin. Antidepressiv behandling ska efter att depression avslutats, trappas ner 

och sättas ut inom loppet av 6-12 veckor (17).  

 

Vid bipolär sjukdom kan det ibland utöver ordinarie behandling vara nödvändigt  

med symptomatisk behandling där sedativa, anxiolytika och biverkningsmedicin  

sätts in vid behov.  

 

Riktlinjerna i korthet för behandling av bipolär sjukdom är (20): 

- Stämningsstabilisatorer ska användas vid både akut och profylaktiskt 

behandling, 

- Om monoterapi med stämningsstabilisatorer inte ger tillräcklig effekt ska de 

prövas i kombinationer, 

- Vid mildare depressioner kan stämningsstabilisatorer prövas i monoterapi, 

- Vid svårare depressioner kombineras en stämningsstabilisator med 

antidepressiva läkemedel där SSRI är att föredra, 

- ’Rapid cycling’ ska initialt behandlas med en stämningsstabilisator där 

valproat är att föredra, 

- Vid psykotiska symptom (både vid mani och depression) kan antipsykotika 

läggas till, där atypiska antipsykotika är att föredra. 

 

Litium är fortfarande förstahandsval mot bipolär sjukdom och används sedan 60 år 

tillbaka. Näst mest använda läkemedlet för långtidsprofylax är valproinsyra (21). 

Detta examensarbete handlar om dessa två läkemedel och därför följer mer 

detaljerade beskrivningar av de båda substanserna.  

 

Litium anses ha effekt vid bipolär sjukdom typ I och typ II och används 

profylaktiskt såväl mot maniska som depressiva episoder. Litiums verkan vid 

maniska perioder är bra medan effekten vid depression inte är lika tydlig (21). Den 

serumkoncentration som eftersträvas ligger mellan 0,5-0,8 mmol/L men 

läkemedelsdosen varierar bland individer vilket beror på olika 

eliminationshastigheter. Därför bestäms den terapeutiska dosen individuellt och 

anpassas till varje enskild patient. Upprepade och täta prover tas i början för att 

kontrollera litiumkoncentrationen i blodet, därefter är de glesare. Lägsta möjliga 

serumkoncentration som ger efterfrågad effekt eftersträvas (22). Litium har även ett 

smalt terapeutisk fönster. Toxisk koncentration förekommer när värden ligger över 

1,5 mmol/L medan koncentration över 3 mmol/L är livshotande (21).   

 

Den aktiva substansen är litiumkatjonen (Li
+
) men verkningsmekanismen är inte 

klarlagd. Man tror att litium blockerar fosfatidylinositols reaktionsväg samt minskar 

hormoninducerad produktion av cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP). Hypotesen är 

att litiumets påverkan på dessa två viktiga second messenger- systemen anses ge dess 

terapeutiska effekt (23).  
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I Sverige används ett litiumpreparat som heter Lithionit. Läkemedlet framställs som 

ett salt - litiumsulfat – i form av depottabletter. En tablett innehåller 42 mg 

litiumsulfat som motsvarar 6 mmol Li
+
 och profylaktiskt brukar en tablett tas på 

morgonen och en på kvällen. Litium absorberas långsamt från mag-tarmkanalen och 

utsöndras via njurarna. Läkemedlet konkurrerar med natrium om reabsorption i 

njurtubuli, därmed kan minskat saltintag höja litiumkoncentrationen i blodet och 

medföra risk för förgiftning (18). Samma effekt erhålls vid stora vätskeförluster 

såsom diarréer och kräkningar. Kroppen kompenserar för det genom att minska 

urinproduktionen och därmed bromsas litiumutsöndring via njurarna med ökande 

litiumkoncentrationen i blodet som följd (24). 

 

Det finns flera biverkningar orsakade av litium. Den vanligaste som ses hos cirka  

25 % av patienter är renal diabetes insipidus med ökad törst och urinmängd. Polyuri 

beror på att litium gör samlingsrörens celler i njurarna mindre känsliga för 

vasopressin, antidiuretiskt hormon. Njurarnas urinkoncentrationsförmåga minskar 

och mera vatten utsöndras (18, 22). Mycket vanligt är också viktökning vilket beror 

på att litium förändrar kolydratmetabolismen och därför bör patienterna 

rekommenderas motion och ändring av kosten (17). Finvågig handtremor 

förekommer hos 15 % av patienterna. Vanliga är också diarréer, magont och 

illamående medan akne och psoriasis kan förvärras vid litiumbehandling (22). 

Ganska vanligt är utveckling av hypotyreos – nedsatt sköldkörtelfunktion – där  

cirka 25 % av långtidsbehandlade personer kräver substitution med tyroideahormon. 

Hypotyreos beror på att litium hindrar frisättning av tyroideahormoner – 

trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). Då ökar hypofysen produktionen av tyreoidea-

stimulerande hormon (TSH) som ska stimulera sköldkörteln att tillverka mera av T3 

och T4. Resultatet blir tillväxt av tyroidea s.k. struma. Hyperparatyroidism kan också 

utlösas av litium, vilket dock är mycket ovanlig (18, 21).  

 

Hos gravida kvinnor passerar litium placenta och ger ökad risk för 

hjärtmissbildningar hos fostret. Litium passerar också över i modersmjölk därför 

rekommenderas kvinnor att avstå ifrån amning (22).  

 

Litium fungerar inte för alla patienter. Det är cirka 40 % av patienterna som förblir 

helt symptomfria medan andra får återfall trots litiumbehandling. Därför är behovet 

att använda andra läkemedel för manodepressiv sjukdom uppenbar (24).  

 

Valproinsyra används profylaktiskt vid bipolär sjukdom, vid maniska episoder samt 

vid blandtillstånd. Vid mani kommer effekten snabbare än vid litiumbehandling och 

vid blandtillstånd är valproat effektivare än litium (21, 24). Dosen bestäms 

individuellt med avseende på kroppsvikt och ålder. Terapeutisk effekt föreligger när 

plasmanivåer ligger mellan 300-700 mmol/L. Den dagliga dosen vid maniska 

perioder ligger vanligtvis mellan 20-30 mg per kilogram kroppsvikt som motsvarar 

1000-2000 mg valproat om dagen. Vid profylaktisk behandling skall lägsta dos som 

ger effekt användas (25). Leverprover och blodstatus kontrolleras noggrant särskilt 

de första sex månaderna på grund av ökad risk för leverskador och trombocytopeni 

(21).   
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Valproinsyra är ett antiepileptikum som förstärker aktiviteten av GABA (gamma-

amino-smörsyra) i centrala nervsystemet samt inhiberar vissa enzymer som 

inaktiverar GABA och därmed ökar ytterligare GABAs nivåer i hjärnan. Valproat 

påverkar även natriumkanalernas funktioner och på det sättet dämpas den neuronala 

excitationen (23).  

 

Det finns flera läkemedel som innehåller valproinsyra eller valproat, exempel på 

dessa är: Absenor, Ergenyl, Orfiril samt Depakine Retard vilket är 

parallellimporterade läkemedel. Valproat syntetiseras som ett vattenlösligt salt – 

vanligen natriumsalt och därmed betecknas det natriumvalproat. Valproat absorberas 

nästan fullständigt vid peroral administration samt utsöndras huvudsakligen via 

njurarna med urinen (25).  

 

Till de vanligaste biverkningarna tillhör darrningar (tremor) och illamående. Andra 

vanliga biverkningar inkluderar magbesvär, viktuppgång, trötthet, håravfall, 

extrapyramidala symptom, trombocytopeni, hyponatremi och leverskada (17,21, 25). 

Vissa av symptomen är övergående medan andra är dosberoende. Valproinsyra ökar 

även risken för polycystiskt ovariesyndrom (PCO) samt amenorré hos kvinnor och 

kan också minska fertiliteten hos män (25, 26).   

 

Kvinnor i fertil ålder samt gravida ska inte använda valproat eftersom det har 

teratogen effekt med ökad risk för missbildningar (ryggmärgsbråck) och 

utvecklingsstörningar hos spädbarn. Läkemedelssubstansen finns även i bröstmjölk 

och därför skall nyfödda ej ammas av mödrar som intar valproinsyra (13, 25).  

 

6.2. Icke farmakologisk behandling 

Elektrokonvulsiv terapi, (ECT) erhålls bara på sjukhus och är en behandling som 

fungerar bra mot både mani och depression vid bipolär sjukdom. Ofta används denna 

behandlingsmetod som sista utvägen när andra farmakologiska behandlingar inte har 

hjälpt. Behandlingen innebär att man blir sövd med ett narkosmedel under en väldigt 

kort tid eftersom själva ingreppet tar som mest 60 sekunder (11). Korta pulser med 

ström förs genom hjärnan med hjälp av elektroder som placeras på huvudet. På det 

sättet framkallas ett kontrollerat krampanfall. Biverkningar i form av 

minnesstörningar kan dock förekomma. Det behövs vanligen mellan fem och tolv 

behandlingar för att få bra resultat (27).  

 

Psykoterapi är en annan komplementerande metod som används vid bipolär sjukdom. 

Under terapin hjälps man åt med att bearbeta sina upplevelser och problem som kan 

utlösa eller underhålla en affektiv sjukdom.  

 

Kognitiv beteendeterapi, (KBT) innebär att patienten tillsammans med terapeuten 

analyserar dennes problematiska beteenden och lär sig att hantera dem samt ändra 

dem. Under terapin lär patienten sig även att känna igen tidiga symptom på återfall 

(6).  
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Motiverande samtal, (MI) är en annan metod som används i missbruksvård med syfte 

att motivera till beteendeförändring. Metoden kan användas för bipolärt sjuka 

patienter som inte sällan har svårt att acceptera sin diagnos, ta läkemedel och ändra 

sin livsstil (21).  

 

Psykopedagogik innebär att man lär sig om sjukdomen samt förstå dess symptom, 

utlösande faktorer och behandling. Behandlingen sker i form av gruppträffar. Det 

finns dessutom olika typer av stöd- och intresseföreningar såsom Bipolarna eller 

IBIS där kan man som sjuk eller närstående få stöd eller utbyta erfarenheter (6, 13).  

 

Slutligen ska man för att minska risken för återfall sova tillräckligt, skaffa dagliga 

rutiner, inte dricka alkohol samt undvika stressituationer. Med igenkänning av tidiga 

tecken på en ny sjukdomsepisod kan man genom bl.a. doshöjning eller tidig 

insättning av andra mediciner oftast förhindra eller mildra svårare återfall (6).   

 

 

II. SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra litiumbehandling med 

valproinsyrabehandling som profylax vid bipolär sjukdom. Ämnet är speciellt 

intressant då litium, som fortfarande är förstahandsvalet vid behandling av bipolär 

sjukdom, har en del allvarliga biverkningar och därför är det av vikt att undersöka 

om antiepileptiska läkemedel som valproat är lika effektivt men inte lika 

problematiskt som litium.  

 

Frågeställningar att besvara inkluderar: 

- Är valproatbehandling likvärdig litiumbehandling? 

- Kan valproatbehandling utgöra ett bättre alternativ än litiumbehandling? 

- Vilken behandling fungerar bättre som profylax, dvs. livslång behandling av  

 bipolär sjukdom? 

 

 

III. MATERIAL OCH  METODER  

Metoden för att inhämta material till detta examensarbete inkluderar sökning  

i databasen PubMed. Sökningen i databasen skedde mellan 18.01.2016 och 

20.01.2016. I sök-funktionen användes termerna:  

 ˮbipolar disorderˮ,  

 ˮlithiumˮ,  

 ˮvalproateˮ, 

 ˮvalproic acidˮ.  
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Sökningen gav resultat i form av 850 träffar. För att begränsa antalet träffar användes 

tre kriterier i form av funktionen ˮcustomizeˮ: kliniska studier, engelska språket samt 

full text artiklar. Denna avgränsning resulterade i 131 träffar. Det fanns enbart ett 

fåtal studier som handlade om profylaktisk behandling vid bipolär sjukdom som var 

av relevans för examensarbetets syfte. Av dessa valdes fyra som jämförde litium och 

valproat med varandra. Dessutom identifierades ytterligare en artikel som inte var en 

klinisk studie utan en epidemiologisk, observationell, register-baserad kohortstudie.  

 

Material till denna litteraturgranskning består således av fem originalartiklar som 

presenteras och analyseras i resultat- samt disskusionsdelen (se Tabell 1. nedan).  

I artiklarna jämförs litium med valproat vid behandling av bipolär sjukdom.  

Tabell 1. Lista över de vetenskapliga artiklar som använts i resultatdelen. 

Studie 1 
A Randomized, Placebo-Controlled 12-Month Trial of Divalproex 

and Lithium in Treatment of Outpatients With Bipolar I Disorder. 

Bowden et al., 2000 (28).  

Studie 2 
Double-Blind 18-Month Trial of Lithium Versus Divalproex 

Maintenance Treatment in Pediatric Bipolar Disorder.  

Findling et al., 2005 (29). 

Studie 3 
Effectiveness and medical costs of divalproex versus lithium in the 

treatment of bipolar disorder: Results of a naturalistic clinical trial. 

Revicki et al., 2005 (31). 

Studie 4 
A 20-Month, Double-Blind, Maintenance Trial of Lithium Versus 

Divalproex in Rapid-Cycling Bipolar Disorder.  

Calabrese et al., 2005 (32). 

Studie 5 
Valproate v. lithium in the treatment of bipolar disorder in clinical 

practice: observational nationwide register-based cohort study. 

Kessing et al., 2011 (33).   

 

 

 

IV. RESULTAT  
 

1. Studie 1 

A Randomized, Placebo-Controlled 12-Month Trial of Divalproex and Lithium in 

Treatment of Outpatients With Bipolar I Disorder. Bowden et al., 2000 (28).  

Syftet med denna studie var att jämföra placebo med valproat samt litium och deras 

effektivitet som profylaktisk behandling av bipolär sjukdom typ I. Studien 

genomfördes eftersom det inte fanns många studier som undersöker effekterna av 

underhållsbehandling hos patienter med manodepressiv sjukdom och de som gjordes 

var oftast bristfälliga. Dessutom har det gjorts många studier som utvärderar 

effektiviteten av olika akuta läkemedelsbehandlingar av maniska och depressiva 
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episoder men det är långtidsbehandlingen som är mest kritisk, dominerande och  

av stor betydelse för patienternas framtida sjuklighet.  

 

Studien var en randomiserad, dubbelblind, multicenter klinisk studie som pågick  

i 52 veckor. De patienter som inkluderades i studien var mellan 18 och 75 år, 

uppfyllde klassificeringskriterier enligt DSM-III-R och diagnostiserades med en 

manisk episod tidigare samt hade minst en manisk episod inom de senaste 3 åren. 

Personer som inkluderas i studiens öppna tre-månaders fas kunde vara maniska, på 

väg att tillfriskna från manin samt eutymiska men inte deprimerade.  

 

Randomiseringen till studiens tre olika grupper skedde inom tre månader. 

Randomiserings-kriterier var: 11 poäng eller färre på Mania Rating Scale – MRS 

(vilket inte indikerar mani), 13 poäng eller färre på Depressive Syndrome Scale – 

DSS (indikerar ingen depression) samt mer än 60 poäng på Global Assessment Scale 

– GAS (bedömer individens funktionsförmåga i samhället) vid två separata tillfällen 

med uppehåll på minst 6 dagar. Studien uteslöt personer som inte tålde valproat eller 

litium, missbrukade alkohol eller andra substanser, intog andra mediciner och hade 

neurologiska sjukdomar samt ökad risk för självmord. Kvinnliga deltagare fick inte 

vara gravida. Om under studiens gång en kvinna blev gravid eller patienten led av 

mani eller depression som krävde sjukhusvård fick de avluta sitt deltagande i studien.  

  

Av 571 patienter intagna till den öppna fasen randomiserades 372 stycken till att 

delta i studien. Orsaker till att 199 patienter inte kvalificerades till att delta i studien 

var många men den mest frekventa var okontrollerade maniska symptom (andra 

anledningar listas i Tabell 2).  

 

Tabell 2. Lista över orsaker som uteslöt patienter att gå vidare från den öppna fasen till att delta  

i studien (28). 

Orsak  Antal  (%) 

Kvarvarande eller återkommande maniska symptom  28   (14,1 %) 

Depressiva symptom  11   (5,5 %) 

Öppna fasens krav ej uppfyllda  31   (15,6 %) 

Tillbakadragande av samtycke  15   (7,5 %) 

Intolerans mot valproat eller litium  10   (5,0 %) 

Annan sjukdom    8   (4,0 %) 

Substansmissbruk     6   (3,0 %) 

Andra*  

(*flesta patienter i denna kategori hade okontrollerade maniska symptom) 

 90   (45,2 %) 

Total 199   (100 %) 

 

Ratio var 2-1-1, d.v.s. valproatgruppen innehöll 187 patienter, litiumgruppen 

innehöll 91 patienter och placebogruppen 94 patienter. Alla andra mediciner blev 

indragna. Läkemedel gavs tre gånger om dagen och baserades på kroppsvikten. 

Valproatkoncentrationen hölls mellan 71-125 mg/L medan litiumkoncentrationen  
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var mellan 0,8 -1,2 mmol/L. Dessa var adekvata koncentrationer även om de låg  

i den högre nivån av rekommenderat intervall. 

Studiens primära utfallsvariabel som mättes var tiden till insjuknande i en ny affektiv 

episod (mani eller depression). Sekundära utfallsvariabler som mättes var tiden till 

återfall i mani, tiden till återfall i depression samt genomsnittliga förändringar från 

baslinjen i MRS, DSS och GAS skalor. För att säkerställa 80 % statistisk styrka 

krävdes att 350 personer deltog i studien.  

 

Studien avslutades av 38 % i valproatgruppen, 24 % i litiumgruppen samt av 25 %  

i placebogruppen och påvisade ingen signifikant skillnad i tiden till insjuknande  

i en ny affektiv episod mellan grupperna (se Figur 2. nedan). Tiden då hälften av 

deltagarna fortfarande var friska var 40 veckor för valproatpatienterna, 24 veckor  

för litiumpatienterna samt 28 veckor för placebopatienterna. Det var ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna i tiden till återfall i mani, medan tiden till 

återfall i depression tenderade att bli längre för valproat- än för litiumpatienterna.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Diagrammet visar tiden till insjuknande i en ny affektiv episod beroende på vilket 

läkemedel patienterna behandlades med. Data hämtad från artikeln (28).  

 

Förändringar från baslinjen i MRS var små, medan förändringar från baslinjen i DSS 

visade en trend där valproatpatienterna hade mindre försämring av depressiva 

symtom än litiumpatienterna. Likaså visade valproatgruppen mindre försämring på 
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GAS-skalan än litiumgruppen. Slutsatsen är att profylaktisk behandling av bipolär 

sjukdom var längre för valproatgruppen än för litiumgruppen dock ansågs skillnaden 

inte vara statistiskt signifikant. 

  

Valproatgruppen hade en signifikant högre förekomst av trötthet, infektion samt 

tinnitus än litiumgruppen, medan litiumpatienterna upplevde en signifikant högre 

incidens av polyuri och törst än valproatpatienterna.  

 

 

2. Studie 2 

Double-Blind 18-Month Trial of Lithium Versus Divalproex Maintenance Treatment 

in Pediatric Bipolar Disorder. Findling et al., 2005 (29).  

Studiens syfte var att avgöra om valproat är bättre än litium som underhållsbehandling 

av ungdomar och barn med bipolär sjukdom typ I eller typ II. Långtidsbehandling  

av manodepressivitet hos dessa individer är inte sällan komplicerad eftersom högre 

förekomst av rapid cycling brukar förekomma hos dem. Studien gjordes eftersom  

det fanns nästan inga kliniska studier som undersöker effektiviteten av profylaktisk 

farmakoterapi hos bipolärt sjuka minderåriga. Dessutom kan effektiviteten och 

verkan av stämningsstabiliserande läkemedel skilja sig hos barn, ungdomar och 

vuxna. Och eftersom valproat brukar ge bättre effekt än litium hos bipolärt sjuka 

vuxna med rapid cycling valdes dessa två läkemedel för jämförelse.   

 

Patienter rekryterades mellan år 1998 och 2002. Barn och ungdomar i åldern 5-17 år 

inkluderades i studien om de hade diagnosen bipolär sjukdom typ I eller typ II och 

under de senaste tre månaderna hade lidit av mani eller hypomani enligt DSM-IV-

kriterier. Från studien exkluderades individer som inte tålde litium eller valproat  

i låga serumkoncentrationer, personer som hade en dokumenterad manisk episod 

trots höga serumkoncentrationer av litium eller valproat i blodet, substansmissbrukare 

– om missbruket hade ägt rum det senaste halvåret, ammande, gravida eller de som 

löpte risk att bli gravida samt individer som hade problematiskt hälsotillstånd eller 

utvecklingsstörning. Alla patienter undersöktes noggrant genom blodprover, 

urinprover samt mätning av blodtryck, puls, kroppsvikt, med mera.  

 

Studien bestod av två faser. I fas ett stabiliserades patienterna med kombinations-

terapi bestående av valproat och litium under upp till 20 veckor. Adekvata och 

terapeutiska doser av båda läkemedlen användes så att patienternas litium-

koncentration låg mellan 0,6-1,2 mmol/L medan valproatkoncentrationen låg mellan 

50-100 mg/L. Fas två inleddes när patienterna uppfyllde dess kriterier, varpå fas ett 

avslutades. De som inte uppfyllde kriterierna avslutade sitt deltagande i studien.  

 

För att delta i fas två behövde patienter kunna tåla litiumkoncentrationer på minst  

0,6 mmol/L samt valproatkoncentrationer på minst 50 mg/L. Detta stämdes av under 

fas ett. Vidare skulle patienterna få remission på minst fyra veckor i följd utan att för 
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den delen behöva använda några andra stämmningsstabiliserande, antidepressiva 

eller antipsykotiska läkemedel. 

 

Remission uppnåddes om patienten hade mindre än 40 poäng uppmätt med hjälp av 

Children's Depression Rating Scale–Revised (CDRS-R). Mer än 40 poäng på CDRS-

R-skala indikerar depression (30). Vidare uppnåddes remissionen om patienter hade 

mindre än 12,5 poäng på Young Mania Rating Scale (YMRS). 14 poäng på YMRS-

skalan indikerar hypomani. Det sista kriteriet för remission var mer än 51 poäng på 

Children’s Global Assesment Scale (CGAS). CGAS-skala bedömer personens 

allmäna funktionsförmåga.  

 

Fas två var en randomiserad, dubbelblind klinisk studie som pågick i 76 veckor. 

Patienterna randomiserades till två grupper: de som enbart fick litium eller de som 

enbart fick valproat. Doserna för både litium och valproat var desamma som i fas ett 

och hölls inom samma intervall. Ifall patienten behövde någon annan medicinsk 

behandling eller inte följde studiens förfarande fick den avsluta sitt deltagande i 

studien. Däremot var både antipsykotiska och antidepressiva läkemedel tillåtna under 

fas ett under vissa omständigheter. Minderåriga som hade ADHD fick även de ta sina 

mediciner.  

 

För att bedöma effektiviteten av litium och valproat användes i studien två primära 

utfallsmått. Det första utfallsmåttet var tiden till att patienten avbröt sitt deltagande i 

studien på grund av symptom på återfall. Det andra utfallsmåttet var tiden till att 

patienten avbröt sitt deltagande i studien på grund av någon annan anledning. De 

sekundära utfallsmåtten inkluderade CDRS-R, YMRS och CGAS. För att säkerställa 

81 % statistisk styrka beräknades att 30 patienter per given behandling behövde delta 

i studien (gällde studiens andra fas).  

 

Av 287 barn och ungdomar valdes 161 till studiens första fas varav 139 erhöll 

kombinationsterapi med litium och valproat. Medelålder var 10,8 år och 

behandlingen varade 10,7 veckor i genomsnitt. Till studiens andra fas 

randomiserades 60 patienter varav 30 personer erhöll valproat och 30 litium. Av 

dessa 60 patienter erhöll 35 stycken samtidigt medicin för ADHD (vilket motsvarade 

cirka 60 % i respektive behandlingsgrupp).  

 

Så många som 38 patienter lämnade studien på grund av förekomsten av en ny 

affektiv episod. Dessa var 18 patienter i litiumgruppen och 20 patienter i valproat-

gruppen. Andra orsaker till att patienter lämnade studien är listade i Tabell 3. nedan. 

 

Studiens resultat visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan litium 

och valproat i tiden till förekomsten av symptom på återfall (medianer var: 114 

dagar, SE (standard error) ± 57 dagar för litium versus 112 dagar, SE ± 56 dagar för 

valproat). Vidare fanns det inte heller någon skillnad mellan de två behandlings-

grupperna med avseende på tiden tills patienten avbröt sitt deltagande i studien på 

grund av någon annan anledning (medianer var: 91 dagar, SE ± 30 dagar för litium 

versus 56 dagar, SE ± 20 dagar för valproat).  
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Tabell 3. Orsaker till att patienter fick lämna studien (29). 

   Orsak Litium, n=30 (%) Valproat, n=30 (%) 

 Ny affektiv episod 18   (60 %) 20  (66,7 %) 

       Hypomani / mani / blandtillstånd 15    (50 %) 19   (63,3 %) 

       Bristande effekt / depression  3    (10 %)          1   (3,3 %) 

 Andra orsaker     7   (23,3 %)    5   (16,7 %) 

       Ej följsam till medicinering   4   (13,3 %) 2   (6,7 %) 

       Läkemedels biverkningar         3   (10 %)          3   (10 %) 

 Ej följsam till studiens procedur   2   (6,7 %)  2   (6,7 %) 

 Genomförande av hela studien         3   (10 %) 3   (10 %) 

 

 

Båda behandlingsgrupperna visade på försämring av alla sekundära utfallsmåtten, 

d.v.s. CDRS-R, YMRS och CGAS under studiens genomförande. CDRS-R och 

YMRS score ökade, medan CGAS score minskade. Det skedde därmed en 

signifikant försämring av maniska och depressiva symptom samt patienternas 

funktionsförmåga men det fanns ingen signifikant skillnad mellan behandlings-

grupperna.  

 

De vanligaste biverkningarna i litiumgruppen var kräkningar, enures samt ökad törst 

vilket skilde sig signifikant från valproatgruppen. Valproatgruppens vanligaste 

biverkningar bestod av huvudvärk och magont. Det var sammanlagt 75 % av 

deltagarna (45 patienter) som rapporterade om sina biverkningar efter randomisering. 

  

 

 

3. Studie 3  

Effectiveness and medical costs of divalproex versus lithium in the treatment of 

bipolar disorder: Results of a naturalistic clinical trial. Revicki et al., 2005 (31).  

Syftet med denna studie var att under ett års tid jämföra effektivitet, livskvalité samt 

medicinska kostnader av valproatbehandling med litiumbehandling hos patienter 

med bipolär sjukdom typ I. Långtidsbehandling med litium fungerar hos 40-70 % av 

bipolärt sjuka patienter. Liknande respons erhölls med valproatbehandling. Därför 

valdes dessa två läkemedel ut att genomföra en studie. Ytterligare en anledning var 

att det inte fanns några kliniska studier som undersökte livskvalité eller medicinska 

kostnader på lång sikt.  

 

Studien var en randomiserad, icke-blind, multicenter klinisk studie som utfördes 

mellan åren 1995 och 1997 med hjälp av 33 amerikanska psykiatriska mottagningar. 

Studien bestod av två faser. Den akuta fasen började med randomisering under ett 

blandtillstånd (eng. mixed state) eller manisk episod och pågick tills patienten skrevs 

ut från sjukhus. Underhållsfasen började dagen efter att patienten lämnat sjukhuset 

och pågick ett år framåt.  
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De patienter som rekryterades var minst 18 år gamla, hade diagnostiserats med 

bipolär sjukdom typ I enligt DSM-IV-kriterier samt var inlagda på sjukhus för sin 

maniska eller blandepisod. Studiens ratio var 1-1 och patienterna erhöll antigen 

valproat eller litium. Kvinnliga deltagare fick använda preventivmedel. Från studien 

exkluderades personer med allvarliga neurologiska sjukdomar och andra 

neurologiska abnormiteter, individer som led av substans- eller AIDS-inducerad 

mani samt patienter med andra svåra sjukdomar.  

 

Valproatdosen låg mellan 15-20 mg per kilogram kroppsvikt om dagen och den 

genomsnittliga dagliga dosen var 1504 mg under studiens tolv månader. Litium gavs 

i doser upp till 1800 mg/dag under den akuta fasen samt mellan 900-1200 mg/dag 

under underhållsfasen. Den genomsnittliga dagliga dosen för litium var 1213 mg 

under studiens underhållsfas. Under sjukhusvistelsen kunde dosen titreras upp vid 

behov. Efter det att patienten lämnade sjukhuset fick denne antigen valproat eller 

litium som behandling. Patienterna kunde dock föreskrivas andra mediciner om 

behovet uppstod men studiens andra läkemedel skulle undvikas såvida det inte var  

ett måste.  

 

I studiens början samt vid sjukhusutskrivning bedömdes patienternas maniska samt 

depressiva symptom med hjälp av Mania Rating Scale (MRS) och Depressive 

Syndrome Scale (DSS). Patienter blev därefter intervjuade på telefon en gång  

i månaden. Var tredje månad samlades dessutom information om läkemedels 

effektivitet, livskvalité samt annan medicinsk vård som patienten använde sig av.  

Vid dessa intervjuer bedömdes även maniska och depressiva symptom med hjälp av 

World Health Organisation Composite International Diagnostic Interview (CIDI). 

Dessutom undersöktes patientens funktionsnedsättning och dennes funktionsförmåga 

i samhället med hjälp av olika verktyg, där bl.a. mental component summary score 

(MCS) beräknades. I studien utvärderades bara direkta medicinska kostnader där alla 

priser justerades till ett dollarvärde.   

 

Studiens primära utfallsvariabler som mättes var medelvärde av månader utan 

maniska och depressiva symptom enligt DSM-IV-kriterier, MCS scores samt de 

totala sjukvårdskostnader som uppstod under studiens gång. Studiens power  

var 87 %.  

 

Det var 221 patienter som rekryterades till studiens akuta fas varav 112 stycken 

erhöll valproat och 109 stycken erhöll litium. I studiens underhållsfas ingick 104 

patienter (93 %) från valproatgruppen samt 97 patienter (89 %) från litiumgruppen. 

Patienterna i de två grupperna blev väl matchade med avseende på ålder, kön och en 

rad kliniska karakteristika (se Tabell 4. nedan). Vid sjukhusutskrivning uppvisade 

grupperna ingen signifikant skillnad i de kliniska resultaten. Det var inte heller någon 

signifikant skillnad i sjukhusvistelsetiden mellan grupperna.  

 

 

 



22 
 

Tabell 4. Demografiska och kliniska karakteristika mellan de två patientgrupperna (31).  

(SD = standardavvikelse). 

    Valproat, n=104  Litium, n=97 

Ålder i år, medelvärde (SD) 38,8 (13,8) 37,4 (11,7) 

Kvinnor, % 51,9 50,5 

Kaukasier, % 59,6 57,7 

Snabbpendling (rapid cycling) , % 11,1 13,4 

Blandtillstånd (mixed state), % 48,1 55,2 

Historik av alkoholmissbruk, % 44,2 48,5 

Historik av substansmissbruk, % 43,3 49,5 

MRS score, medelvärde (SD) 22,0 (8,9) 23,2 (8,5) 

DSS score, medelvärde (SD) 24,0 (7,3) 25,2 (8,0) 

Sjukhusvistelsetid i dagar, medelvärde (SD) 11,0 (9,4) 11,7 (9,6) 

MCS score, medelvärde (SD) 40,4 (14,2) 39,3 (14,0) 

 

 

Fullständiga uppföljningar var tillgängliga för 79 valproatpatienter (76 %) samt för 

85 litiumpatienter (88 %). Det genomsnittliga deltagandet i studien var 306 dagar för 

valproatgruppen respektive 339 för litiumgruppen.  

 

Monoterapi med stämningsstabilisatorer - valproat eller litium erhölls av 26 % av 

valproatpatienterna respektive 22 % av litiumpatienterna under studiens första tre 

månader. Vidare erhöll under de första tre månaderna 14 % av valproatpatienter 

litium, medan 18 % av litiumpatienter erhöll valproat. Under den akuta fasen samt  

i början av underhållsfasen erhöll hälften av patienterna antipsykotika – 50 % av 

litiumpatienter respektive 47 % av valproatpatienter. Efter tre månader var det dock 

69 % som fick monoterapi med valproat samt 63 % som fick monoterapi med litium. 

Vidare erhöll efter tre månader av studiens tid 29 % av valproatpatienter samtidigt 

behandling med antipsykotika eller antidepressiva jämfört med 30 % av litium-

patienter. Det var 3 % av valproatpatienterna som även fick litium samtidigt medan  

6 % av litiumpatienterna samtidigt erhöll valproatbehandling.  

 

Mindre än hälften av deltagarna i de båda grupperna behandlades med studiens 

läkemedel under studiens hela 12 månaders tid. Siffran var 39 % för valproatgruppen 

och 40 % för litiumgruppen. De primära orsakerna till det var läkemedlens bristande 

effekt samt dess biverkningar. Valproatpatienterna var mindre benägna att avbryta 

sitt deltagande i studien på grund av bristande effekt och biverkningar jämfört med 

litiumpatienterna (12 % versus 23 %, p=0,035).  

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i tiden till förekomst av maniska eller depressiva 

symptom mellan de båda gruppernas deltagare. Medelvärdet av månader utan 

symptom på mani eller depression var 5,3 för valproatgruppen respektive 5,4 för 

litiumgruppen. Det var inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna i MCS 

scores, d.v.s. i patienternas livskvalité och deras funktionsnedsättning.  
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De totala sjukvårdskostnaderna var lägre bland valproatpatienter än för 

litiumpatienter, dock var skillnaden inte statistiskt signifikant. De totala årliga 

medicinska kostnaderna var 28,911 dollar för valproatpatienterna samt 30,666 dollar 

för litiumpatienterna. Dessutom var de totala medicinska kostnaderna 3 gånger lägre 

för de patienterna som fortsatte med stämningsstabiliserande terapi längre än tre 

månader än för patienterna som avbröt behandlingen innan tre månaders tid.  

 

 

 

4. Studie 4  

A 20-Month, Double-Blind, Maintenance Trial of Lithium Versus Divalproex in 

Rapid-Cycling Bipolar Disorder. Calabrese et al., 2005 (32).  

Studiens syfte var att undersöka om valproat skulle vara mera effektivt än litium som 

långtidsbehandling vid hantering av bipolärt sjuka patienter som nyligen fick 

remission från rapid cycling. Bipolär sjukdom med snabbpendling förekommer hos 

mellan 5-15% av bipolärt sjuka dock är förekomsten betydligt högre bland patienter 

med bipolär sjukdom typ II än typ I. Litium rapporteras ha en dålig effekt hos 

bipolärt sjuka patienter med rapid cycling därför genomfördes studien där 

valproateffekten prövades mot litiumeffekten.  

 

Studien var en randomiserad, dubbelblind, parallell-grupp klinisk studie som utfördes 

mellan åren 1995 och 2003. Patienters deltagande i studien kunde sträcka sig upp till 

26,5 månaders tid. Studien bestod nämligen av tre faser: två-veckors kontrollfas, den 

akuta stabiliserande fasen (upp till sex månader lång) samt en underhållsfas med 

monoterapi (upp till 20 månader lång). Patienter kunde avbryta sitt deltagande i 

studien i vilken fas som helst samt på grund av flera olika skäl.  

 

Personer som inkluderades i studien var män och kvinnor som var minst 18 år gamla 

och som uppfyllde klassificeringskriterierna enligt DSM-IV. Dessa kriterier var: 

diagnosen bipolär sjukdom typ I eller typ II, att de diagnostiserades med rapid 

cycling under de senaste tolv månaderna föregående studiestart samt att de hade lidit 

av mani, hypomani eller blandtillstånd under tre månader innan studiestart. 

Patienterna skulle vara vid god hälsa i övrigt vilket undersöktes under kontrollfasen. 

Från studien uteslöts individer som tidigare kombinationsbehandlats med litium och 

valproat samtidigt, fått svåra biverkningar av låga litium- eller valproat-

koncentrationer, gravida eller de som planerade att bli gravida, personer som 

behandlades med steroider, alkohol- och substansmissbrukare – om missbruket  

hade ägt rum sex månader innan studiestart samt de som var självmordsbenägna 

enligt Hamilton Depression Rating Scale (HDRS).  

 

Kontrollfasen inkluderade patienternas medicinska undersökning samt granskning 

med hjälp av olika skattningsskalor såsom: Hamilton Depression Rating Scale 

(HDRS), Young Mania Rating Scale (YMRS) och Global Assessment Scale (GAS). 
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När det hos patienten konstaterades fyra affektiva episoder under de senaste tolv 

månaderna fick denne inom två veckor gå över till den akuta stabiliserande fasen.  

 

Under den akuta stabiliserande fasen fick patienten behandling med litium + valproat 

i adekvata doser under upp till sex månaders tid. Andra läkemedel sattes stegvis ut 

inom 3 månaders tid och avslutades helt minst fyra veckor innan patienten gick över 

till underhållsfasen med monoterapi. För att gå över till studiens nästa fas skulle 

patienterna uppfylla vissa kriterier under minst fyra veckor i följd. Dessa kriterier 

var: 20 poäng eller färre på HDRS-skalan (mer än 20 poäng indikerar depression),  

12 poäng eller färre på YMRS-skalan (mer än 12 poäng indikerar mani), mer  

än 51 poäng enligt GAS-skalan (bedömer individens funktionsförmåga) samt 

litiumkoncentration på minimum 0,8 mmol/L och valproatkoncenteration på minst 

50 mg/L. De patienter som inte uppfyllde dessa kriterier fick avbryta sitt deltagande  

i studien. 

 

Till underhållsfasen med monoterapi randomiserades 60 patienter till behandlingen 

med litium eller valproat. Ratio var 1-1, d.v.s. valproatgruppen innehöll 28 patienter, 

litiumgruppen innehöll 32 patienter. Övergång till monoterapi skedde gradvis och  

tog i genomsnitt sex veckor. Dosjusteringar skedde beroende på läkemedlens nivå  

i blodserum och kunde både titreras upp eller ner om dosberoende biverkningar 

uppstod så länge de minimala nivåerna av läkemedlen i blodet var uppnådda. 

Patienterna undersöktes varannan vecka under de första tre månaderna och sedan en 

gång i månaden. Vissa läkemedel bl.a. mot oro eller sömnlöshet kunde föreskrivas. 

  

Studiens primära utfallsvariabler som mättes var tiden till patienten fick symptom på 

en ny affektiv episod eller tiden till patienten fick ett återfall i mani eller depression. 

Återfall i mani konstaterades om patienten hade mer än 20 poäng på YMRS-skalan, 

återfall i depression bekräftades om patienten hade mer än 20 poäng enligt HDRS-

skalan. Studien mätte också en rad sekundära utfallsvariabler, bl.a. tiden till återfall  

i depression, hypomani, mani eller blandtillstånd samt tiden till att patienten avbröt 

sitt deltagande i studien på grund av någon annan anledning. Innan studien 

påbörjades beräknades det att det behövdes 30 patienter per behandling för att 

säkerställa 80 % statistisk styrka med α=0,05.  

 

Av 254 patienter intagna till den akuta stabiliserande fasen randomiserades  

60 stycken (24 %) till att delta i den egentliga studien, d.v.s. underhållsfasen  

med monoterapi. Av olika skäl avbröt således 194 patienter (76 %) sitt deltagande  

i studien. Den genomsnittliga litiumkoncentrationen var 0,92 mmol/L medan den 

genomsnittliga valproatkoncentrationen var 77 mg/L. 

 

Av dessa 60 patienter fick 32 patienter (53 %) symptom på en ny affektiv episod. Det 

var 18 patienter (56 %) i litiumgruppen samt 14 patienter (50 %) i valproatgruppen 

som fick återfall. Av 18 litiumpatienter insjuknade 11 patienter (34 %) i depression 

medan 6 patienter (19 %) fick återfall i mani eller hypomani. Av 14 valproatpatienter 

insjuknade 8 patienter (29 %) i depression medan 6 patienter (22 %) fick återfall  

i mani eller hypomani. Det var sammanlagt 13 patienter (22 %) som slutförde 
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studien, 5 patienter (16 %) från litiumgruppen och 8 patienter (29 %) från 

valproatgruppen. Deltagande i studien avbröts av andra skäl av 15 patienter (25 %) 

varav 9 litiumpatienter (28 %) och 6 valproatpatienter (22 %) (se Tabell 5). 

 

 
Tabell 5. Studiens resultat (32). (Procenttal stämmer inte på grund av avrundningar).  

Resultat Litium,  

n=32 (%) 

Valproat,  

n=28 (%) 

 Patienter som fullföljde studien 5  (16 %) 8  (29 %) 

 Patienter som fick en ny affektiv episod 18  (56 %) 14  (50 %) 

          Depression 11  (34 %) 8  (29 %) 

          Mani 1  (3 %) 3  (11 %) 

          Hypomani   5  (16 %) 3  (11 %) 

          Blandtillstånd 1  (3 %)       0  (0 %) 

 Patienter som avbröt studien av andra skäl   9  (28 %)  6  (22 %) 

 

 

Studien fann inga signifikanta skillnader mellan grupperna i tiden till insjuknande  

i en ny affektiv episod, i tiden till återfall i depression, i tiden till återfall i mani, 

hypomani eller blandtillstånd samt i tiden till att patienten avbröt sitt deltagande  

i studien på grund av någon annan anledning.  

 

Biverkningar såsom polyuri och tremor var signifikant vanligare bland litium-

patienterna än hos valproatpatienterna. Andelen patienter som avbröt sitt deltagande  

i studien på grund av biverkningar skiljde sig dock inte statistiskt signifikant mellan 

grupperna (16 % i litiumgruppen versus 4 % i valproatgruppen).  

 

 

 

5. Studie 5  

Valproate v. lithium in the treatment of bipolar disorder in clinical practice: 

observational nationwide register-based cohort study. Kessing et al., 2011 (33).  

Syftet med denna epidemiologiska, observationella kohortstudie var att jämföra 

effekterna av valproat med litium vid behandling av bipolär sjukdom i klinisk praxis. 

Studien avser effektiviteten av profylaktisk behandling med ovannämnda läkemedel.  

 

Valproat tillhör de mest använda stämningsstabiliserande läkemedel hos bipolärt 

sjuka och i USA förskrevs valproat som monoterapi även oftare än litium som 

kommer på andra plats. Författarna angav att randomiserade kliniska studier är 

grundläggande för att säkerställa läkemedlens effekt och säkerhet men på grund av 

stränga kriterier är deras generaliserbarhet något begränsad. Därför kan omfattande 

observationella kohortstudier utgöra ett komplement.   
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Studien presenterade information som var baserad på registerdata som avsåg alla 

patienter med diagnosen bipolär sjukdom och som behandlades med valproat eller 

litium i monoterapi i Danmark under perioden från 1995 till 2006.  

 

Informationen erhölls från olika register med hjälp av personnummer som är unik för 

varje enskild individ i Danmark. Tack vare personnumret kunde dessutom olika 

register kopplas och samköras, dessa var: Danish Psychiatric Central Register, 

Medicinal Product Statistics samt Danish Medical Register on Vital Statistics. 

Danish Psychiatric Central Register innehöll information om alla slutenvård- 

respektive öppenvårdspatienter som var inlagda på sjukhusinrättning sedan år 1995 

och framåt. Medicinal Product Statistics innehöll information om alla förskrivna och 

receptbelagda läkemedel som inhandlats på apotek sedan år 1995. I detta register var 

patientens personnummer kopplat till läkemedlets ATC-kod (Anatomical 

Therapeutical Chemical classification system) samt till information om dosens 

storlek och antal tabletter av givet läkemedel. Läkemedel, indikation och dosen som 

patienten erhöll under sjukhusvistelsen registrerades inte i detta register. Uppgifter 

om dödsfall hämtades från Danish Medical Register on Vital Statistics. 

 

Studien tittade på när litium respektive valproat byttes till annat läkemedel, när litium 

respektive valproat fick tillägg av det motsatta läkemedlet (valproat eller litium), 

d.v.s. började användas i kombination med varandra samt när litium respektive 

valproat fick tillägg av andra läkemedel såsom antidepressiva, antipsykotika och 

antiepileptika. Hur sjukhusintagningarna såg ut för patienter som behandlades med 

litium respektive valproat granskades också i studien. Dessa var studiens 

utfallsvariabler.  

 

Det var sammanlagt 11 404 personer registrerade i Danish Psychiatric Central 

Register med huvuddiagnosen bipolär sjukdom mellan 1995 och 2006. Bland dem 

fanns 4268 personer som inköpte antingen litium (3549 stycken, 83,2 %) eller 

valproat (719 stycken, 16,8 %) efter att de hade blivit diagnostiserade med bipolär 

sjukdom. Dessa 4268 individer analyserades med avseende på deras sjukhus-

inläggning. Risknivån för att bli inlagd på sjukhus var signifikant högre för valproat 

jämfört med litium med hazard ratio (HR) = 1,33 (95 % konfidensintervall 1,18-1,48) 

oavsett vilken typ av affektiv episod (depression, mani, blandtillstånd) som ledde  

till inläggningen.   

 

Med avseende på läkemedelsbyte samt tillägg analyserades sammanlagt 1845 

personer. Av dessa behandlades 1555 stycken (84,3 %) med litium och 290 stycken 

(15,7 %) med valproat. Risken att ett läkemedel (litium eller valproat) byttes till ett 

annat läkemedel eller fick tillägg av andra läkemedel såsom antidepressiva, 

antipsykotika och antiepileptika var signifikant högre för de bipolärt sjuka 

patienterna som behandlades med valproat jämfört med litium med hazard ratio 

(HR) = 1,86 (95 % konfidensintervall 1,59-2,16).  
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V. DISKUSSION  
 

 

Bipolär affektiv sjukdom är en kronisk sjukdom som den drabbade patienten kommer 

att leva med och få behandling för resten av sitt liv. Sjukdomen och dess symptom 

uppkommer i skov som då behandlas akut, men behandling då man befinner sig  

i remission är ännu viktigare. Långtidsbehandling är essentiell för bipolärt sjuka 

personer då den förebygger samt i viss mån förhindrar förekomsten av nya affektiva 

episoder. Sedan mer än 60 år tillbaka är litium förstahandsvalet som profylaktiskt 

behandling vid bipolär sjukdom. Dock har litium en rad av besvärliga biverkningar 

som gör att sökandet efter annat läkemedel är av yttersta intresse inte bara för de 

sjuka. Litium har stor påverkan på njurar samt sköldkörteln, ger tremor, biverkningar 

i mag-tarmkanalen och bidrar till viktökning som kan vara ett stort problem med 

tanke på att behandlingen är livslång. Syftet med detta examensarbete var att 

undersöka om läkemedlet valproat/valproinsyra kan utgöra ett bättre alternativ till 

litium som profylaktisk behandling vid manodepressiv sjukdom. Valproat har en 

mildare biverkningsprofil än litium, dock är viktuppgång också relativt vanlig (22,25).  

 

För att få svar på om valproat fungerar bättre än litium som profylaktisk behandling 

av bipolär sjukdom gjordes detta examensarbete i form av en litteraturstudie där 

kliniska studier och andra vetenskapliga publicerade artiklar granskades. 

 

Studie 1 (28). I denna studie undersöktes profylaktisk behandling och dess verkan  

av valproat, litium samt placebo. Studien pågick i 52 veckor och under den tiden 

kontrollerades huruvida patienterna återinsjuknade i en ny affektiv episod – mani 

eller depression. Deltagande i studien föregicks av en öppen tre-månaders fas där 

patienterna befann sig i en affektiv episod, men inte led av depression. När 

patienterna stabiliserades och inte längre uppvisade några symptom randomiserades 

de till studiens långtidsbehandling med valproat, litium samt placebo. Studiens 

resultat visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna i tiden till insjuknande  

i en ny affektiv episod. Tiden till återfall i depression var längre för valproat- än för 

litiumgruppen samtidigt som de depressiva symptomen försämrades något mindre för 

valproatpatienterna, dock var skillnaderna inte statistiskt signifikanta. Studien pekade 

på att profylaktisk behandling av bipolär sjukdom varade längre för valproat-

patienterna dock var inte skillnaden statistiskt signifikant. Författarna redovisar 

möjliga bias i studien. Dålig respons till litiumbehandling kunde bero på läkemedlets 

relativt höga doser och därmed patienternas intolerans mot läkemedel eller svåra 

biverkningar som ledde till avbrytande i studien.  Förvånande bra resultat erhölls 

däremot i placebogruppen vilket kunde bero på att patienterna befann sig i remission, 

men det är just då som långtidsbehandling ska uppfylla sin funktion. Studiens 

svaghet var att den uteslöt patienter som led av depression vilket minskar dess 

generaliserbarhet. Patienterna skiljde sig mellan varandra med avseende på 

behandling i den öppna fasen eftersom de stabiliserades med olika läkemedel innan 

de fick delta i experimentfasen. Studiens styrka är att den var placebokontrollerad 

eftersom det inte är så vanligt att patienter vill pröva ett års behandling där chansen 

finns att de kan få placebo under så lång tid.  
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Studie 2 (29). Denna studie hade liknande design som föregående studie med  

den skillnaden att profylaktisk behandling med antingen litium eller valproat  

(dock inte placebo) kontrollerades hos ungdomar och barn. Studien pågick också 

under en längre tid (76 veckor), dock hade den betydligt färre deltagare. Även  

i denna studie visade det sig att det inte fanns någon signifikant skillnad i tiden till 

förekomst av symptom på återfall mellan långtidsbehandlingen med litium eller 

valproat. Här var deltagarna mera jämförbara med varandra eftersom deras affektiva 

episoder stabiliserades med samma läkemedel, nämligen kombinationsbehandling 

med litium och valproat. Men även denna studie kunde inte påvisa att profylaktisk 

behandling med valproat var bättre än långtidsbehandling med litium. Studiens 

begränsningar inkluderar den blygsamma storleken samt avsaknaden av en placebo-

grupp. Dock skulle förekomsten av placebo kunna ha en avskräckande effekt från  

att delta i den långa studien.  

 

Studie 3 (31). Jämförelse mellan litium och valproat som profylaktisk behandling 

var syftet även med denna studie som pågick under ett års tid. Dessutom undersöktes 

patienternas livskvalité och medicinska kostnader som var kopplade till respektive 

behandling. Som i föregående två studier stabiliserades patienterna i den akuta fasen 

för att sedan delta i underhållsfasen där den profylaktiska effekten av litium versus 

valproat testades. Studiens resultat visade ingen signifikant skillnad mellan dessa två 

behandlingar varken när det gällde läkemedels effektivitet, livskvalité eller sjukvård-

kostnaderna. Valproat var således inte bättre än litium som långtidsbehandling av 

bipolärt sjuka patienter. Dock visade studien att valproatpatienterna var mindre 

benägna att avbryta sin behandling på grund av bristande effekt och biverkningar 

jämfört med litiumpatienterna. Studien hade även sina begränsningar såsom få 

deltagare, var ej blindad samt att under vissa perioder av studien erhöll patienterna 

även andra mediciner och även den motsatta gruppens läkemedel vilket dock skedde 

under speciella omständigheter.  

 

Studie 4 (32). Studien hade liknande struktur som de tre ovannämnda studierna med 

en akut behandlingsfas samt med en underhållsfas. Även i denna studie undersöktes 

om patienterna skulle få bättre och längre profylaktisk effekt av valproat jämfört med 

litium. Skillnaden mot de andra studierna är att här undersöktes läkemedlens effekt 

hos patienter som led av bipolär sjukdom med rapid cycling. Studiens resultat 

bevisade inte att valproat var mera effektivt än litium som långtidsbehandling av 

bipolärt sjuka med rapid cycling. Studien hade svagheten att antalet deltagare var  

få vilket minskar dess generaliserbarhet och fler skulle behövas för att studien skulle 

kunna säkerställas statistiskt.   

 

Studie 5 (33). Denna studie var en epidemiologisk kohortstudie som granskade 

behandling av bipolär sjukdom i klinisk praxis. Studien jämförde effektiviteten av 

profylaktisk behandling med såväl litium som valproat då de användes i monoterapi. 

Studien fann att litium var överlägset valproat som profylaktisk behandling eftersom 

litiumpatienterna inte krävde inläggning på sjukhus i lika stor utsträckning som 

valproatpatienterna. Författarna påpekade att sjukhusinläggning är en viktig 

utfallsvariabel eftersom den indikerar att behandling med ett visst läkemedel 
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misslyckats.  Dessutom var det vanligare för valproatpatienterna att byta läkemedel 

eller lägga till ett annat läkemedel vilket tolkades som att litium hade bättre effekt. 

Tillägg av andra läkemedel antyder att läkemedlet inte var tillräckligt i monoterapi. 

Byte till ett annat läkemedel pekar på att läkemedlets biverkningar inte var 

tolererbara, eller patientens svar på läkemedlet var bristfälligt.  Studiens resultat 

måste dock tolkas med försiktighet på grund av en rad olika faktorer. Patienternas 

bakgrund och svårighetsgraden av sjukdomen var inte kända. Vilka doser av 

respektive läkemedel patienterna hade behandlats med var inte angivet i studien och 

sannolikheten är stor att doserna varierade mellan patienter. Allmänt är kontrollen av 

patienterna under behandlingen olika för litiumpatienter än valproatpatienter då de 

som tar litium får lämna tätare blodprover. 

 

Studie 1 (28) och studie 3 (31) liknade varandra i sin utformning då de undersökte 

profylaktisk behandling av valproat och litium hos vuxna med bipolär sjukdom. 

Studie 3 (31) var dock oblindad. Båda studierna fann att valproat inte var bättre än 

litium som långtidsbehandling av bipolärt sjuka. I studie 2 (29) erhölls likadant 

resultat men med den skillnaden att slutsatsen gällde minderåriga barn och 

ungdomar. Studie 4 (32) granskade de profylaktiska effekterna av valproat och litium 

hos patienter som hade bipolär sjukdom med rapid cycling. Även denna studie kom 

fram till samma slutsats.  

 

Ingen av de fyra kliniska studierna kunde påvisa att valproat var bättre än litium som 

profylaktisk behandling vid bipolär sjukdom. En bidragande orsak kan vara att vissa 

av studierna hade lågt antal deltagare. Dessutom fanns det inte en enda studie som 

kontrollerade profylaktisk behandling då patienten fick remission efter genomgången 

depressiv period. Det kan hänga samman med att valproat inte tros ha lika bra effekt 

som litium vid depressiva episoder (21). Men studierna fick även en viss styrka tack 

vare att de alla erhöll samma resultat. Patienterna var på grund av stränga kriterier 

jämförbara med varandra och behandlades med adekvata doser av båda läkemedlen. 

Valproatkoncentrationen i blodserum låg i intervallet 50-120 mg/L medan 

litiumkoncentrationen låg mellan 0,6-1,2 mmol/L vilket motsvarade de terapeutiska 

doserna enligt FASS (22,25).  

 

Den enda studie som pekade på att litium fungerade bättre som långtidsbehandling 

än valproat var den epidemiologiska register-baserade studien som genomfördes  

i Danmark (studie 5, 33). Svårigheten med den typen av studie är att den måste tolkas 

med försiktighet. Antalet analyserade patienter är stort, dock hade inte alla samma 

grundförutsättningar. Patienterna träffade aldrig utredarna personligen och 

information om deras tillstånd är tagna från dataregister. Emellertid kunde studiens 

resultat säkerställas statistiskt.  
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V. SLUTSATSER  
 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att med hjälp av kliniska studier samt andra 

vetenskapliga publicerade artiklar jämföra litiumbehandling med valproinsyra-

behandling som profylax vid bipolär sjukdom.  

 

Är valproatbehandling likvärdig litiumbehandling?  
Utifrån de kliniska studier som granskades i detta examensarbete så är svaret ja. Alla 

studier pekade på att valproat inte var bättre än litium som långtidsbehandling vid 

bipolär sjukdom. Detta betyder emellertid inte att litium var bättre än valproat.  

 

Kan valproatbehandling utgöra ett bättre alternativ än litiumbehandling?  
Eftersom effektiviteten av valproat och litium är jämförbara så spelar biverkningarna 

en stor roll i sammanhanget. Och eftersom valproat har mindre besvärliga 

biverkningar än litium kan slutsatsen dras att valproat kan vara bättre än litium  

som profylaktisk behandling av bipolär sjukdom. Det finns även andra fördelar med 

valproat-behandling såsom snabbare insättande effekt än litium samt lättare dosering 

som bestäms med avseende på kroppsvikt (25). Litiumpatienter behöver däremot 

undersökas noggrant och kontrolleras med täta blodprover eftersom litium har ett 

smalt terapeutiskt fönster där den toxiska dosen ligger väldigt nära den terapeutiska 

dosen med allvarliga konsekvenser som följd (22). Det kan även bli problematiskt 

om patienter som tar litium ändrar sitt saltintag genom kosten. Om intaget minskar 

ökar litiumnivåerna i blodbanan vilket kan resultera i läkemedelsförgiftning på grund 

av en förhöjd dos av läkemedel i blodet (18). Dock är både litium och valproat 

farliga för gravida och innebär en ökad risk för teratogena effekter hos fostret  

om de intas under graviditeten (22,25).  

 

Vilken behandling fungerar bättre som profylax, dvs. livslång behandling av 

bipolär sjukdom?  
Endast den epidemiologiska kohortstudien (studie 5, 33) konstaterade att litium  

var överlägsen valproat som profylaktisk behandling vid manodepressiv sjukdom. 

Kliniska studier fann däremot inga signifikanta skillnader mellan profylaktisk 

behandling med litium eller valproat. Som en artikel nämnde (33) så var valproat 

vanligare i USA än litium och användes oftare än litium i monoterapi. Detta kanske 

avspeglar att i alla fall i amerikansk sjukvård tycks valproat fungera bättre än litium 

som profylaktisk behandling av bipolär sjukdom. Det kan ju i sin tur bero på att, som 

en studie visade (studie 3, 31), de medicinska kostnaderna tenderade att vara lägre 

för valproat än för litium. Lättare läkemedelshantering, inte lika täta blodkontroller, 

mildare biverkningar samt likvärdig effekt med litium bidrar till att valproat kan 

utgöra ett bättre alternativ än litiumbehandling som livslång behandling av bipolärt 

sjuka patienter.  
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