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Behandling af akut agitation 

  

 

 

 

 

Anvend pt.s forhånds-
tilkendegivelse og den 

intervention / det 
præparat patienten 
plejer at profitere af 

 
 
 
 
Tbl. Lorazepam 
Børn over 12 år:  
0,05 mg/kg 
1-2 (op til 4 mg), kan 
gentages efter ½-2 timer  
 
Tbl. Stesolid 
Børn over 3 år: 
2-4 mg 1-3 gange dgl 
 
Stesolid har lang 
halveringstid og variabel 
absorption. 
Lorazepam bør således være 
første valg. 
 
Ved mistanke om forgiftning: 
Antidot i form af Flumazenil. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tbl. Lorazepam 
Børn over 12 år:  
0,05 mg/kg 
1-2 (op til 4 mg), kan 
gentages efter ½-2 timer  
 

Inj. Lorazepam 
Børn over 12 år:  
0,05 mg/kg 
1-2 (op til 4 mg), kan 
gentages efter ½-2 timer  
 
Tbl. Stesolid 
Børn over 3 år: 
2-4 mg 1-3 gange dgl 
 
Inj.  Stesolid 
Halv dosis ift. peroralt 
 
Stesolid har lang 
halveringstid, variabel 
absorption og kan give 
vævsirritation.  
Lorazepam bør således være 
første valg. 
 
Ved mistanke om forgiftning: 
Antidot i form af Flumazenil. 
 
 

 

 

 
 
 
Tbl. Risperidon 
Børn 5-18 år: 
Vægt < 50 kg: 0,25-0,50 mg, 
max 0,75 mg dgl. 
Vægt > 50 kg: 0,50 -1,0 mg, 
max 1,5 mg dgl. 
 
Tbl. Aripiprazol  
Børn over 13 år: 
2,5-10 mg pn, max 30 mg dgl. 
 
Tbl. Quetiapin  
Off label til børn 
F.eks. 25-50 mg pn, max 200 
mg dgl. 
 
Tbl. Olanzapin 
Off label til børn 
F.eks. 2,5-10 mg, max 20 mg 
dgl. 

 

 

 

 

 
Tbl. Aripiprazol  
Børn over 13 år: 
2,5-10 mg pn, max 30 mg dgl. 
Inj. Aripiprazol  
9,75 mg i.m. pn, max 30 mg 
dgl. 
 
Tbl. Risperidon 
Børn 5-18 år: 
Vægt < 50 kg: 0,25-0,50 mg, 
max 0,75 mg dgl. 
Vægt > 50 kg: 0,50 -1,0 mg, 
max 1,5 mg dgl. 
 
Tbl/inj. Olanzapin*** 
Off label til børn 
F.eks. 2,5-10 mg, max 20 mg 
dgl. 
Halv dosis ved injektion.  

 

 

Miljøterapi forsøgt? 

Tidligere episoder? 

Miljøterapeutisk 
intervention 

NEJ 

NEJ 

JA 

JA 

1. Benzodiazepin vurderes uhensigtsmæssigt* 
eller antipsykotisk effekt ønskes 

OG 
2. Der foreligger tilstrækkelige oplysninger til at 

udelukke interaktion mellem antipsykotika og 
stoffer/medikamina/somatisk sygdom 

NEJ / UVIST  
Anvend Benzodiazepin 

 

JA TIL PUNKT 1 OG 2 
Anvend antipsykotika 

FRIVILLIGT FRIVILLIGT TVANG 

 

*Eksempler: Tidligere (eller stor risiko for) afhængighed af benzodiazepiner, tidligere paradoks reaktion etc. 

** Øget risiko for EPS herunder akut dystoni ved behandling med Haloperidol hos børn og unge. 

***Olanzapin med tvang må som udgangspunkt ikke anvendes. Hvis det alligevel vurderes nødvendigt, skal 
det konfereres med bagvagt, og der skal laves grundig dokumentation om overvejelserne bag. F.eks. akut 
farlighed og behov for at anvende et præparat med umiddelbar sederende/beroligende og antipsykotisk 
effekt. Det skal fremgå at det vurderes at være mindste middels princip at anvende Olanzapin. 

OBS. Særlig risiko og forholdsregler ved samtidig indgift af Olanzapin og benzodiazepiner. 

Husk altid forældresamtykke. 

TVANG 


