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Farmakologisk behandling för 
agitation efter förvärvad hjärnskada

- rekommendationer från 
nordiska nätverket för neurorehabilitering





• “The purpose of Nordic Network is to strengthen and promote a professional collaborative foundation 
for the hospitalized neurorehabilitation in the Nordic countries in clinical development, innovation and 
research.

• The Nordic Network was established at an initial conference in May 2013 in Denmark”





Nordiskt nätverk
Det nordiska nätverket är ett tvärvetenskapligt nätverk för chefer, 
utvecklingspersonal och forskare som arbetar med sjukhusbaserad 
neurorehabilitering av förvärvad hjärnskada i Norden.
Syftet med det nordiska nätverket är att samla experter från ett litet, 
specialiserat kompetensområde för att förbättra livskvaliteten. att 
kvalitetssäkra, utveckla kompetens, dela kunskap och forskning.
Det innebär ett nätverk som kan stödja kollegial sparring i arbetet och 
öppna upp för konkreta initiativ i samverkan inom ledning, utveckling och 
forskning inom området.
Nordic Networks deltagande institutioner hittar du under "Institutioner i 
det nordiska nätverket". Dessa avdelningar får information om möten som 
hålls inom ramen för det nordiska nätverket. Alla sjukhusavdelningar med 
neurorehabilitering av förvärvad hjärnskada kan delta.
Nordisk Netværk är anslutet till WFNR och håller möten vartannat år i ett 
nordiskt land när det inte finns någon världskongress, dvs. udda år, och 
träffas för en middag på världskongressen.

https://www.nordisk-netvaerk-neurorehab.com/afdelinger-i-nordisk-netvaerk/


Retningslinjer – Nordisk Netvaerk NeuroRehab (nordisk-netvaerk-neurorehab.com)

https://www.nordisk-netvaerk-neurorehab.com/retningslinjer/


Målgrupp

• Patienter med medelsvår till svår traumatisk hjärnskada

• Rekommendationerna kan även vara relevanta efter förvärvad hjärnskada av annan etiologi

Recommendations for pharmacological treatment of agitation in adult 
patients with acquired brain injury October 2021

Nordic Network for Neurorehabilitation, 
Brain Injury pharmacotherapy interest group (BIPIG) 
Authors: Merete Stubkjær Christensen MD PhD, Toril Skandsen MD PhD, Catharina Deboussard MD PhD, Alison Godbolt MRCP MD, 
Angelina Sergeeva MD, Mette Terp, Nete Reinholdt for the BIPIG



• Stöd till logisk förskrivning

• Första steg till att skapa underlag för utvecklingsarbete

• Behov av tydlig journalföring gällande behandlingsindikationer

• Behov av tydlighet i förskrivning gällande behandlingsindikationer

• Behövs för att uppföljande kvalitetsarbete ska kunna vara möjligt.

Syfte med rekommendationerna



• Publicerade systematiska genomgångar av litteraturen

• Drugs for behvior disorders after traumatic brain injury; Plantier and Lauté, the SOFMER group. Annals 
Phys and Rehab Medicine 2016

• Pharmacological interventions for agitated behaviours in patients with traumatic brain injury: a 
systematic review. Williamson et al, BMJ Open 2019

• Kliniska erfarenheter av medlem i nätverket

• Diskussioner med kliniska farmakologer

Underlag för rekommendationerna



Posttraumatisk konfusion

Heterogen

Kallas även för “posttraumatisk amnesi” – PTA

Kännetecknas av 7 centrala yttringar: 

• Disorientering

• Kognitiv nedsättning

• Fluktuation

• Agitation

• Sömnstörning nattetid

• Vakenhetsstörning dagtid

• Psykotiska symtom
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Förvirring och agitation ingår i återhämtningsförloppet 
efter traumatisk hjärnskada

Rancho Los Amigos Kognitionsskala – Reviderad
Block 1 

Nivå I – Ingen reaktion

Nivå II – Generaliserad reaktion

Nivå III - Lokaliserad reaktion

Block 2

Nivå IV - Förvirrad / Agiterad

Nivå V - Förvirrad, inadekvat, icke-agiterad

Nivå VI – Förvirrad, adekvat

Block 3

Nivå VII - Automatisk, adekvat

Nivå VIII - målinriktad, adekvat

Nivå IX - målinriktad, adekvat

Nivå X - målinriktad, adekvat
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Rancho Los Amigos Kognitionsskala –
Reviderad
Nivå IV - Förvirrad / Agiterad
• Alert och förhöjd aktivitetsnivå.

• Målinriktade försök att ta bort rörelseinskränkningar eller att krypa ur sängen. 

• Kan utföra motoriska aktiviteter men utan något märkbart syfte eller på annans begäran. 

• Mycket korta och vanligen icke målinriktade moment med ihållande aktivitet och delad 
uppmärksamhet. 

• Avsaknad av korttidsminne.

• Kan gråta eller skrika utan proportion till stimulering även efter att denna upphört. 

• Kan uppvisa aggressivt eller flyktbeteende. 

• Humöret kan svänga utan koppling till händelser i omgivningen. 

• Oförmögen att samarbeta. 

• Yttranden ofta osammanhängande för aktiviteten eller omgivningen. 
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Rancho Los Amigos Kognitionsskala –
Reviderad
Nivå V - Förvirrad, inadekvat, icke-agiterad
• Alert, inte agiterad men kan vandra omkring slumpmässigt eller med en vag avsikt att gå hem. 

• Kan bli agiterad som svar på yttre stimuli, och/eller brist på omgivningsstruktur. 

• Ej orienterad till person, rum eller tid. 

• Frekventa korta perioder med bibehållen uppmärksamhet. 

• Allvarligt nedsatt närminne

• Avsaknad av problemlösande beteende. 

• Uppvisar ofta olämplig användning av föremål. 

• Kan vara förmögen att utföra tidigare inlärda uppgifter

• Oförmögen att lära in ny information. 

• Förmår ibland att reagera adekvat på enkla uppmaningar

• Förmår att konversera på en social, automatisk nivå

• Yttranden blir olämpliga och konfabulerande när yttre struktur inte ges 

13



• Tillräckligt bedömt?

• Andra orsaker / bidragande faktorer till agitation

• Tillräckligt behandlat?

• Smärta, medicinska komplikationer

• Motiverat?

• Är svårighetsgraden av problemet så som att läkemedelsbehandling är rimlig/nödvändig?

• Har icke-farmakologiska aspekter optimerats? 

• Rätt inriktning på behandling

• Eller är sömnsvårigheter dominerande?

Att tänka på när Du är ombedd att 
förskriva för agitation



Postraumatisk konfusion -
bedömningsinstrument
Olika fokus med de olika bedömningsinstrument

1.Bedömningsinstrument med fokus på en symtom
Orientering: GOAT alt O-log 

Agitation: agitated behavior scale (ABS)

Kognition och orientering: Westmead Post-traumatic Amnesia Scale

2. Bedömningsinstrument som omfattar alla 7 symtom:

Confusion Assessment Protocol (CAP)

3. Lokala skalor t.ex. “färgschemat” – kan användas av icke-utbildade personal
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• Non-pharmacological measures should always be considered first

Examples:
• adaptation of the environment

• reduction of physical restraints

• resting periods

• modification of the approach and attitude of caregivers and relatives

• Assess and treat for contributing factors:
• Medical complications (infections, pain, hypoxia, hypoglycemia, epilepsy)

• unwanted side effects of drugs

• excessive stimulation

• sleep disturbance should be considered. 

• Evaluation is also required as to whether the agitation is a component of an agitated depression, 
anxiety disorder, or other psychiatric illness.

Recommendations



• Have other factors been assessed and treated?

• Is the agitation

• Hampering the rehabilitation process?

• Putting the patient or staff at risk?

Is pharmacological treatment of agitation 
necessary?



• Prolonged duration of post traumatic confusion

• Negative effects on neuroplasticity suggested by some studies, for example of typical
antipsychotics e.g. Haloperidol (Haldol)

• Paradoxical agitation may occur with benzodiazapines

• Negative effects on cognition may affect the patient’s participation in rehabilitation

Negative effects of pharmacological
treamtment to consider



Agitation

First line: 

• Propranolol 10 mgx3, orally -increase every 2-3 day to max 40 mgx3 (rare cases max 80 mg x3). 

• Titrate according to agitation, pulse, blood pressure. 

• Contraindications: sick sinus syndrome, AV block grade 3, asthma and COPD. 

• Discontinue if there is no effect. 

Second line: 

• Second generation neuroleptics or antiepileptics (can be added to propranolol if propranolol had some effect): 

• 1) Quetiapine orally, start 25 mgx2 d1, 50 mgx2 d2, max 200 mgx2. Contraindication glaucoma, hypotension, bradycardia. 

Or Olanzapine orally, start with 5 mg x 1, can be increased to 10 mg x 1 after 24 hours. Avoid dosage over 20 mg x1

• 2) Valproate orally, 300 mg x2, 300 mgx3, thereafter increase with 300 mg per day up to daily dose 1200-1500 mg. Contraindication reduced 
liver function, pregnancy, bleeding 

• 3) Carbamazepine orally, 100 mgx3 max 900 mg /d. Contraindication hyponatremia, porphyria, bone marrow depression 

Recommendations



Agitation continued

• Other alternatives for persistent agitation: Combination of quetiapine and valproate 

• Avoid: Benzodiazepines, haloperidol, risperidone, clomethiazole

In special situations, such as critical agitation with need for very rapid effect or other situations: 

• Olanzapine for intravenous or intramuscular injection or as orally disintegrating tablets 

Example of dose – 5mg i.m. (short term use only intramuscularly, 2.5 mg start dose if aged over 60 years), can be repeated after 2 hours, max 3 times in 24 hours. 

Alternative, depending on local preference Quetiapine in tablet form 

• Diazepam 
• example of dose – 5 mg intramuscularly or as slow intravenous injection, can be increased to 5-10mg up to 3 times a day. 

• Oxazepam as tablets

• Atypical neuroleptics

• Haloperidol for injection – last choice (possible negative effects on neuroplasticity) 

• Note that prolonged use of “as required” medications/prescription is not recommended. 

Recommendations



Sleep Disturbance
Sleep disturbance commonly occurs during PTCS. The preferred treatments of nighttime sleeplessness are the following: 

• 1) Melatonin 3-6 mg and/or melatonin with slow release (Circadin) 2-4 mg (Melatonin 2 mg if over 55 years old) or 

• 2) Mianserin 10-20 mg, max 60 mg (CAVE enzyme induction when combination with carbamazepine) (used in some 
Norwegican centres) or alternatively 

• Mirtazapine 7,5 – 30mg (antidepressive effect only at higher doses) (used in Swedish centres). 

• Mianserin or mirtazapine should not be used if the patent already is on atypical antipsychoics, they are sufficiently 
sedating. 

• Antihistamines, including promethazine, and benzodiazepines should be avoided.

Recommendations



• Adequate base-line assessment

(unless a critical situation has arisen)

• Evaluation of effect of treatment, including assessment scales

Before starting treatment



O-log
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Bedömningsinstrument för registrering
Agitated Behaviour Scale (ABS)





Confusion
assessment
protocol
Används ibland för inneliggande 
patienter på rehabiliteringsavdelning 
i Stockholm.

Tidskrävande, men ger viktigt 
information i svåra fall

https://www.tbims.org/combi/cap/ind
ex.html
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https://www.tbims.org/combi/cap/index.html


När personalen saknar utbildning i t.ex. ABS:
Exempel på enklare observationsblad”Färgschema” – används på Danderyds sjukhus



Vad händer sedan

• Ingår inte i rekommendationerna

• Plan bör finnas för uttrappning

• Om det är tänkt att någon annan än rehabilteringsmedicin ska följa upp och trappa ut behövs tydlig info 
om

• Tidsramar

• Förutsättningar för uttrappning

• Negativa effekter av fortsatt behandling



TACK!


