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Sammanfattning 
 

Depression är ett syndrom som drabbar mer än 300 miljoner människor i världen. Tillståndet 

förekommer i individuella variationer men vanliga symtom är nedstämdhet, energiförlust, störningar 

av sömn och aptit samt känslor av skuld och skam. En svår depression kan innebära lidande och stor 

funktionsförlust för den drabbade. Idag används både psykologisk och farmakologisk behandling, 

men det finns en problematik kring att det kan dröja veckor eller månader innan klinisk effekt ses av 

antidepressiva läkemedel. Därutöver blir en tredjedel av patienterna inte tillräckligt hjälpta av den 

behandling som finns att tillgå. Detta brukar kallas terapiresistent depression (TRD) och är för 

närvarande svårbehandat. Ketamin är ett narkotikaklassat läkemedel som används för induktion och 

underhåll av anestesi men som även förekommer som missbruksdrog. Fynd har visat att 

engångstillförsel av ketamin eventuellt kan ge en snabb antidepressiv effekt hos patienter med TRD. 

Ketamin är för närvarande inte godkänt för indikationen depression i Sverige. Syftet med denna 

litteraturstudie var att utvärdera om ketamin har effekt mot TRD. Fem randomiserade kontrollerade 

studier som hämtats ur databasen PubMed användes. I tre studier undersöktes intravenös tillförsel av 

ketamin varav en gav upprepade doser, en studie undersökte intravenöst esketamin i varierande doser 

och en studie undersökte effekten av intranasalt ketamin. Sammantaget visar resultatet att ketamin 

har effekt mot terapiresistent depression. Efter 24 timmar kunde statistiskt signifikanta skillnader 

avseende depressionens svårighetsgrad observeras hos de som fått ketamin jämfört med placebo (p 

<0,05). Ketamin gav 7–16 poängs större reduktion av depressiva symtom än placebo enligt använd 

skattningsskala, vilket motsvarade en genomsnittlig förändring från svår/medelsvår depression till 

mild depression. Resultatet visade även statistiskt signifikanta skillnader avseende 

behandlingsrespons (minst 50 % reduktion av symtompoäng på använd skattningsskala) efter 24 

timmar (p <0,05). Andelen patienter med respons varierade mellan 44–71 % jämfört med 0–6 % för 

placebo och 28 % för aktiv placebo (midazolam). Även om resultatet från aktuella studier verkar 

lovande för ketamin som antidepressiv behandling krävs ytterligare studier på långtidseffekter och 

säkerhet vid upprepad tillförsel i en större studiepopulation. 
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SUMMARY 
 

Depression is a syndrome characterized by depressed mood, loss of interest and energy, 

feelings of guilt or worthlessness and thoughts of death and suicide. Over 300 million 

people suffer from depression and it is one of the leading causes of disability in the 

world.  

 

Today’s treatment for depression includes psychological treatment as well as 

pharmacological treatment. While there are many antidepressant drugs, it can take up to 

weeks or even months before a clinical effect in the severity of the depression can be 

noticed. In addition, one third of the patients do not achieve remission. These patients, 

after treatment with two antidepressant medications given at adequate doses for an 

adequate duration, are considered to have treatment-resistant depression (TRD). 

 

Ketamine is a drug long used for its anesthetic and analgesic effects, but it is also 

known as a party-drug that can cause out-of-body experience. However, it has also been 

found that a single-dose ketamine may give people with TRD a rapid antidepressant 

effect, within 24 hours. In contrast to current antidepressant medications which 

primarily acts on the monoaminergic system, ketamine instead acts on the glutamatergic 

system.  

 

The aim of this study was to evaluate if ketamine has an effect on people suffering from 

TRD. 

 

This study is a literature review where five randomized controlled trials on the effect of 

ketamine in patients with TRD have been analyzed. Four studies evaluated the effect of 

intravenous ketamine where one of them used a varied dose frequency and one of them 

used esketamine in various doses. The fifth study evaluated the effect of intranasal 

administration of ketamine. All studies were found in the database PubMed. 

 

The overall result shows that ketamine has an effect on TRD. After 24 hours all the 

studies showed a significant improvement in the severity of the depression with 

ketamine treatment compared to placebo (p <0.05). Ketamine treatment resulted in a 7-

16 points larger reduction in depressive symptoms on the scales used compared to 

placebo. This represents on average a change from severe/moderately severe depression 

to mild depression. There was also a significant difference in response (at least 50 % 

reduction in points from baseline on the scale used) after 24 hours with ketamine 

treatment compared to placebo (p <0.05). The proportion of ketamine treated patients 

with response varied between 44-71 % compared to 0-6 % for placebo and 28 % for 

active placebo (midazolam). 

 

Even though ketamine seems to have an effect on patients with TRD there is still 

limited knowledge of how the antidepressant effect shall be maintained and the safety of 

long-term use. Further studies are needed to determine if ketamine will be an option in 

future antidepressant treatment against TRD. 
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FÖRKORTNINGAR 
 

ICD – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

WHO – Världshälsoorganisationen 

DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

MINI – Mini International Neuropsychiatric Interview 

SCID – Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders 

HDRS – Hamilton Depression Rating Scale 

MADRS – Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 

5-HT – Serotonin, 5-hydroxytryptamin 

NA – Noradrenalin 

BDNF – Brain-derived Neurotrophic Factor 

TrkB – Tropomyosin receptor kinas B 

KBT – Kognitiv beteendeterapi  

IPT – Interpersonell terapi 

TCA – Tricykliska antidepressiva  

SSRI – Selektiva serotoninåterupptagshämmare 

SNRI – Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare  

DNRI – Dopamin- och noradrenalinåterupptagshämmare 

MAOI – Monoaminoxidashämmare 

MAO – Monoaminoxidas 

MAO-A – Monoaminoxidas-A 

MAO-B – Monoaminoxidas-B 

ECT – Elektrokonvulsiv behandling 

TRD – Terapiresistent depression 

CNS – Centrala nervsystemet 

ALS – Amyotrofisk lateralskleros 

AMPA – α-amino-3-hydroxi-5-metyl-4-isoxazol-propansyra 

NMDA – N-metyl-D-aspartat 

NMDA-R – N-metyl-D-aspartat-receptor 

AMPA-R – α-amino-3-hydroxi-5-metyl-4-isoxazol-propansyra-receptor  

RCT – Randomiserad kontrollerad studie 

SD – Standardavvikelse 

KI – Konfidensintervall  

FDA – Food and Drug Administration 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
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INTRODUKTION 

 

Depression är ett syndrom, dvs flertalet symtom som har tendens att uppträda 

tillsammans. Tillståndet kan förekomma i olika form där den vanligaste är egentlig 

depression som vidare klassificeras som lindrig, medelsvår eller svår. Svårighetsgraden 

bedöms utifrån funktionsförlust, men sammantaget innebär depression en sämre 

livskvalité (1). 

 

Depression är vanligt förekommande och kan drabba människor i alla åldrar. Idag 

räknas depression till en av de stora folksjukdomarna som i stor utsträckning ligger 

bakom ohälsa och funktionsnedsättning (2).  

 

Individer med någon form av psykisk sjukdom, däribland depression, har i jämförelse 

med resterande population en förkortad livslängd på 15 år för kvinnor och 20 år för män 

(3). Förutom en kraftigt förhöjd risk för suicid är risken också större att drabbas av 

somatiska sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (2). Depression är 

således ett mycket allvarligt tillstånd som kan få enorma konsekvenser. Utöver lidande 

för den drabbade och dess anhöriga är det också en sjukdom som kostar samhället stora 

summor i form av sjukvård, sjukskrivningar och produktionsbortfall (4).  

 

 

Epidemiologi 

 

Depression drabbar globalt mer än 300 miljoner människor årligen i alla åldrar (5). I 

Sverige återfinns depression hos 1–2 procent förskolebarn och skolbarn. Förekomsten 

av depression ökar efter puberteten till 5–8 procent, vilket är densamma som 

punktprevalensen hos vuxna. Livstidsrisken att insjukna i en depression är 36 procent 

för kvinnor respektive 23 procent för män (6). 

 

Sedan 2006 har vård för depression och neuropsykiatriska tillstånd kraftigt ökat hos 

både män och kvinnor. Det är i första hand kvinnor upp till 24 år som får vård för 

depression medan män vårdas för neuropsykiatriska tillstånd. Till följd av detta har även 

förskrivningen av psykofarmaka och antidepressiva läkemedel ökat, främst hos 

ungdomar mellan 15–19 år. Sverige har i jämförelse med övriga nordiska länder en 

högre förskrivning av antidepressiva läkemedel (7). 

 

 

Suicid 

 

Globalt sett tar nästan 800 000 människor sitt liv varje år (5). Suicid är den vanligaste 

dödsorsaken i Sverige för män i åldern 15–44 år och den näst vanligaste för kvinnor i 

samma ålder. I Sverige 2014 tog 1531 människor sitt liv, varav de flesta var män (7). 

Under 2018 rapporterade 4 procent av kvinnorna och 3 procent av männen mellan 16–

84 år att de någon gång funderat på att ta sitt liv (8). Totalt sett är siffrorna oförändrade 

de senaste 10 åren (7). 

 

 

Diagnostisering av depression 
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Det finns idag två system som används vid diagnostisering inom psykiatrin. 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

Version 10 (ICD-10) ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO) och Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), tidigare DSM-IV, ges ut av 

Amerikanska Psykiatriska Föreningen. Ofta används dessa system gemensamt med 

skillnaden att DSM-systemet innehåller fem axlar som ser till förekomst av andra 

aspekter utöver det kliniska syndromet (2, 9). En depression kan enligt DSM 

klassificeras som lindrig, medelsvår eller svår (10). 

 

Under diagnostisering kan den kliniska bedömningen kompletteras med intervjuer som 

Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) eller Structured Clinical 

Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID). MINI är en diagnostisk intervju som 

kan ge överblick om psykiatriska sjukdomar samexisterar medan SCID omfattar 

informationssamlande för att underlätta fastställandet av diagnos. Intervjuerna används 

enligt DSM och finns i olika versioner men samtliga kräver utbildning för att kunna 

genomföras grundligt (2, 11). 

 

För att diagnos ”egentlig depression” enligt ICD-10 ska ställas krävs att minst ett av 

följande symtom varit närvarande under minst två veckor: 

• Sänkt grundstämning 

• Energiförlust  

• Förlust av intresse  

Därutöver finns ytterligare symtom som kan förekomma med individuella variationer: 

känslor av skuld och skam, minskat självförtroende eller självkänsla, återkommande 

suicidtankar, koncentrationsstörningar och psykomotoriska hämningar. Dessutom kan 

störningar av sömn och aptit finnas (12). Depressioners svårighetsgrad varierar 

beroende på antal symtom, där svårighetsgraden bedöms med skattningsskalor (2). 

 

 
Differentialdiagnoser 

 

Depression kan utöver psykiska symtom även ge upphov till flera somatiska symtom, 

vilket ofta är en anledning till att kontakt med vården inleds (4). Det är därför av vikt att 

utesluta differentialdiagnoser för att fastställa att depressionen inte grundar sig i annan 

orsak. Diagnoser som bör uteslutas är bland annat: tyreoideasjukdomar, anemi, brist på 

B12 eller folsyra, smärttillstånd eller läkemedelsbiverkningar. Det är inte heller ovanligt 

med samsjuklighet vid depression varpå närvaro av psykiatriska diagnoser som 

psykoser, bipolaritet, ångest och missbruksproblematik även bör undersökas (12). 

 

 
Hamilton Depression Rating Scale 

 

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS eller HRDS) togs fram på 1960-talet och har 

sedan dess blivit kliniskt välanvänd för att utvärdera depressioners svårighetsgrad. 

Skalan i dess original består av 17 frågor men har efter hand uppdaterats i flera 

versioner. Frågorna graderas 0–4 eller 0–2 utifrån symtomens svårighetsgrad. Beroende 

på vilken version som används kan maxpoäng variera, dock indikerar poäng över 20 

medelsvår depression och poäng över 23 svår depression (13).  
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Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 

 

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) togs fram i slutet på 1970-

talet. MADRS är känslig för förändringar som kan fås av antidepressiva behandlingar, 

vilket ökade den kliniska användningen. Skalan består av 10 frågor som graderas 0–6 

utifrån symtomens svårighetsgrad (14). Total poäng mellan 0–6 innebär att depression 

inte finns närvarande. Mild depression motsvarar 7–19 poäng, medelsvår depression 

motsvarar 20–34 poäng och svår depression 35–60 poäng (15). Skalan ska inte 

användas för att ställa diagnos utan bör användas som ett komplement för att observera 

djupet av depressionen (4).  

 

HRDS och MARDS kan användas genom självskattning, dvs att patienten själv fyller i 

formuläret, eller under intervju där en behandlare bedömer och noterar. Efter 

antidepressiv behandling kan ny bedömning utföras för att få en uppfattning om hur 

depressionen förändrats. Vanligtvis definieras remission som att patienten inte längre 

uppfyller kriterierna för diagnos medan respons betyder att patienten har fått en 

reduktion av symtompoäng på minst 50 procent i den skala som ursprungligen använts 

(16). I Sverige är MADRS det mest använda mätinstrumentet trots att den, likt HDRS, 

anses vara bristfälligt utvärderad (10). 

 

 

Teorier kring depression 

 

För närvarande är bakgrunden till depression inte klarlagd och troligtvis finns 

förklaringen i flertalet patofysiologiska orsaker. En av de främsta teorierna bakom 

depression är monoaminhypotesen som formulerades på 1960-talet efter att reduktion 

av depressiva symtom upptäckts hos patienter som behandlades med vissa läkemedel 

(17). En av de första upptäckterna var positiva effekter på stämningsläget efter 

användningen av iproniazid hos patienter med tuberkulos. Därefter sågs antidepressiva 

effekter av imipramin som ursprungligen studerades som ett potentiellt antipsykotiskt 

läkemedel. Slutligen kunde depressiva symtom observeras hos patienter som 

behandlades med reserpin. Samtliga läkemedel modifierade nivåerna av monoaminer 

vilket ledde fram till hypotesen (18).  

 

 
Monoaminhypotesen 

 

Monoaminhypotesen påstår att depression grundar sig i en reduktion av monoaminer, 

som serotonin och noradrenalin, i vissa delar av hjärnan. Serotonin (5-

hydroxytryptamin, 5-HT) är en signalsubstans som produceras ur aminosyran tryptofan 

och påverkar flera processer som sömn, aptit, smärta och stämningsläge. Noradrenalin 

(NA) är en signalsubstans som är viktig för uppmärksamhet och vakenhet men har 

också en påverkan på humöret. NA är prekursor till adrenalin och bildas ursprungligen 

ur aminosyran tyrosin (17). 

 

Monoaminhypotesen stöds av att antidepressiva effekter kan ses vid behandling med 

läkemedel vars verkan är att höja nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan. 

Däremot finns det inga bevis för vilket monoaminsystem som skulle vara den primära 

orsaken till depression (19). Försök att hitta ytterligare bevis för att stödja 

monoaminhypotesen har gjorts genom studier av förändringar i antal 

monoaminreceptorer och metabolism av monoaminer i hjärnan hos individer med 
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depression. Resultaten har dock varit svårtolkade då de förändringar som kunde 

observeras inte är specifika för just depression (17). 

 

En brist i monoaminhypotesen är att den inte förklarar varför den kliniska effekten av 

antidepressiva läkemedel fås först efter flera veckor, trots att substanserna verkar inom 

minuter till timmar (18). Det skulle betyda att det inte är den primära effekten av 

läkemedlet som ger antidepressiva effekter, utan det istället är en gradvis adaptering av 

nervsignalering i hjärnan (18, 20). Baserat på kliniska fynd är mer troligt att 

monoaminerna är kopplade till en reglering av stämningsläget på längre sikt än att de 

ger direkta effekter (17). 

 

 
Neuroplasticitet 

 

Depression är förknippat med minskad volym av hippocampus och prefrontala cortex 

till följd av atrofi och apoptos av synapser och nervceller. Depressiva symtom har också 

sammankopplats med minskat uttryck av brain-derived neurotrophic factor (BDNF) och 

dess receptor tropomyosin receptor kinas B (TrkB). BDNF och TrkB aktiverar dels 

gener som skyddar nervceller mot atrofi och apoptos men även gener som stimulerar 

cellöverlevnad och neurogenes. Det har därför föreslagits att låga nivåer av BDNF 

påverkar hjärnans plasticitet och på så vis uppkomsten av depression, se figur 1. Både 

NA och 5-HT påverkar BDNF, vilket gör att gör att BDNF har en funktionell roll i 

antidepressiva läkemedel (17, 21). 

 

 
Figur 1. Förenklat diagram över signalvägar som kan vara inblandade vid depression. Modifierad från 

Rang et al., (2016) (17). 
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Behandling  

 

Kriterierna för egentlig depression enligt DSM har breddats vilket medför att fler 

lindriga depressioner upptäcks och diagnostiseras. Det väcker frågor kring vilka som 

bör behandlas. Vid antidepressiv behandling är målet att patienten ska uppnå 

symtomfrihet och återfå full funktionsförmåga eftersom det finns en överhängande risk 

att utveckla kognitiva störningar om detta inte åstadkoms (4, 6). Bland annat kan 

bristande koncentration, försämrad simultankapacitet och minskad stresstolerans vara 

bestående men som en individ drabbas av (4). Följaktligen bör de individer som påvisar 

depressiva symtom i kombination med betydande funktionsförlust och lidande erbjudas 

behandling (6). 

 

Valet av behandling är individuellt och baseras på depressionens svårighetsgrad, 

symtombild och samsjuklighet. Således kan en depression behandlas mycket olika. 

Andra faktorer, exempelvis om en patient behandlats tidigare, och vilka biverkningar 

som kan accepteras ska även tas i beaktning (22). 

 

 
Kognitiv beteendeterapi 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykologisk behandling som kan bedrivas enskilt 

eller i grupp. Oftast är KBT tidsbegränsad till 10–25 behandlingstillfälle vilket varierar 

utifrån behov och förutsättningar. Huvudtanken med KBT är att få förståelse för sitt 

beteende och förändra sin inställning till dysfunktionella tankar för att på så vis kunna 

förbättra livskvalitén. Det kan göras med exponering, där individen utsätts för sin 

problematik i små steg för att minska ångest och rädsla som uppkommer i samband med 

situationen. Individen kan även få annan hjälp att hantera känslor, tankar och beteende 

(23). 

 

 
Interpersonell terapi 

 

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en form av psykoterapi där fokus ligger i mänskliga 

relationer och hur de påverkar psykisk hälsa. Behandlingen ges oftast i 16 

behandlingstillfälle och koncentrerar sig till att finna alternativ för att hantera situationer 

som kan uppstå vid relationsproblem till andra människor (23). 
 

 
Farmakologisk behandling 

 

Efter formuleringen av monoaminhypotesen påbörjades en utveckling av antidepressiva 

läkemedel som grundas på teorin att nivåerna av monoaminer i hjärnan är för låg (18). 

Dessa läkemedel kan komma att bli aktuella vid medelsvåra och svåra depressioner (6). 

De kan delas upp i återupptagshämmare och övriga antidepressiva läkemedel (17). 

 

 
Återupptagshämmare 

 

När en aktionspotential i nervcellen når axonterminalen depolariseras membranet och 

spänningsstyrda kalciumjonkanaler öppnas. Inflödet av kalciumjoner aktiverar vesiklar 
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innehållande signalsubstanser som fuserar med cellmembranet och substanserna frisätts 

i synapsklyftan. Signalsubstanserna binder därefter till receptorer på den postsynaptiska 

nervcellen innan de avlägsnas från synapsklyftan. Bortförsel av signalsubstanserna kan 

bland annat ske genom återupptag, vilket innebär att de aktivt transporteras tillbaka till 

den presynaptiska nervcellen för att kunna användas vid nästa aktionspotential. Det går 

farmakologiskt att påverka transmissionen av signalsubstanser, bland annat genom att 

hämma återupptaget och på så vis höja koncentrationen (24).  

 

 
Tricykliska antidepressiva 

 

Tricykliska antidepressiva (TCA) hämmar återupptag av NA och 5-HT med mindre 

effekt på dopaminåterupptaget, se tabell I. TCA är oselektiva och fungerar även som 

antagonist på muskarina acetylkolinreceptorer och histaminreceptorer (17). TCA var ett 

av de första antidepressiva läkemedlen. Dock är de förknippade med mycket 

biverkningar och i höga doser finns risk för intoxikation. På grund av blockering av 

acetylkolinreceptorer fås antikolinerga biverkningar som muntorrhet, förstoppning och 

urinretention. Därutöver blockeras histaminreceptorer vilket leder till dåsighet och 

trötthet. Det finns även risk för hjärttoxiska biverkningar som arytmier när muskarina 

receptorer blockeras (17).  

 

TCA har en lång halveringstid, dock med stora variationer mellan preparaten (10 till 80 

timmar). Preparaten genomgår levermetabolism till aktiva metaboliter och kan till följd 

av halveringstiden ackumuleras och ge toxiska bieffekter (17). 

TCA kan vara ett alternativ vid terapiresistent depression men biverkningar och tolerans 

bör observeras under behandlingen (22). 

 

 
Selektiva serotoninåterupptagshämmare 

 

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) hämmar återupptaget av 5-HT, se tabell 

I. SSRI utvecklades efter att de tidiga antidepressiva preparaten var förknippade med 

mycket biverkningar. SSRI är selektiva för 5-HT och saknar antikolinerga 

biverkningarna som ses hos TCA (17, 18).  

 

Generellt sett tolereras SSRI väl även om det finns risk för serotonerga biverkningar när 

nivåerna av 5-HT höjs. Vanliga biverkningar är huvudvärk, illamående, diarré och 

sexuell dysfunktion (18). När extracellulärt 5-HT ökar stimuleras 5-HT1-receptorer som 

tros ha den terapeutiska effekten, men även 5-HT2, 5-HT3 och 5-HT4 receptorer vilka 

ger biverkningar. En ovanlig men livshotande biverkning är serotonergt syndrom som 

kan uppstå vid samtidig behandling med flera läkemedel som hämmar 5-HT-

återupptaget. Kraftigt förhöjda nivåer av 5-HT kan ge muskelstelhet, hypertermi och 

kardiovaskulär kollaps (17).  

 

Preparaten i SSRI-gruppen är förstahandsalternativ vid farmakologisk behandling av 

depression. I samband med insättning ska dosen trappas upp till terapeutiska doser där 

effekten sedan bör utvärderas (4, 22). 

SSRI-preparat kan användas vid andra psykiatriska diagnoser som ångest och 

tvångssyndrom (17). 
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Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare 

 

Serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare hämmar återupptaget av NA och 5-HT, 

se tabell I. Till följd av att mer 5-HT och NA finns tillgängligt ger SNRI serotonerga 

biverkningar som sexuell dysfunktion och illamående samt noradrenerga biverkningar 

som takykardi och hypertoni (25). 

 

SNRI-preparat kan vara ett alternativ vid uteblivet behandlingssvar av SSRI (22). 

Kliniskt verkar SNRI och SSRI vara lika effektiva men den individuella effekten 

varierar. Duloxetin kan även användas vid andra tillstånd så som neuropatisk smärta, 

fibromyalgi och urininkontinens (17). 

 

 
Dopamin- och noradrenalinåterupptagshämmare  

 

Dopamin och noradrenalinåterupptagshämmare (DNRI) hämmar återupptaget av 

dopamin och NA, se tabell I. Upptaget av 5-HT hämmas inte (17). Det är troligtvis via 

följderna av hämmat återupptag som DNRI verkar och har effekt (26). De sexuella 

biverkningarna är inte lika uttalade som hos SSRI, vilket gör att DNRI kan användas 

både i monoterapi men också som tillägg till SSRI-behandling (18, 25). 

 

DNRI kan i höga doser ge kramper, varpå det är kontraindicerat vid tidigare 

kramptillstånd (17). I övrigt fås mildare biverkningar som kan omfatta illamående, 

förstoppning och smakförändringar (25). 

 

 
Övriga antidepressiva läkemedel 

 

Det finns även andra läkemedel som påverkar aktiviteten av monoaminer utan att verka 

hämmande på återupptaget (18). 

 

 
Monoaminoxidashämmare 

 

Monoaminoxidashämmare (MAOI) hämmar monoaminoxidas (MAO), ett enzym som 

finns i majoriteten av all vävnad där den metaboliserar monoaminer, se tabell I. MAO 

har två isoenzym varav monoaminoxidas-A (MAO-A) metaboliserar 5-HT och NA och 

monoaminoxidas-B (MAO-B) metaboliserar dopamin (17). Idag finns endast 

moklobemid registrerat i Sverige som selektiv hämmare av MAO-A vars indikation är 

depression (1). Moklobemid är en reversibel kompetetiv hämmare av MAO-A vilket 

leder till ökad koncentration av monoaminer i hjärnan. MAOI kan ge biverkningar som 

hypotoni, illamående och sömnbesvär på grund av att andra enzym hämmas. MAOI bör 

inte kombineras med andra läkemedel som höjer nivåerna av 5-HT på grund av risken 

för serotonergt syndrom (17). 

 
 
Monoaminreceptorantagonister 

 

Monoaminreceptorantagonister är presynaptiska α2-antagonister som genom blockering 

av noradrenerga receptorer ger ökad frisättning av NA, se tabell I. Därutöver blockeras 

5-HT2 och 5-HT3-receptorer vilket resulterar i ökad stimulering av 5-HT1 -receptorer. 
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Blockeringen av 5-HT2- och 5-HT3-receptorer leder till mindre serotonerga 

biverkningar. Utöver ökade nivåer av NA och 5-HT blockeras även H1-receptorer vilket 

ger en sederande effekt som är mest uttalad vid låga doser (17, 25). Vid högre doser blir 

den noradrenerga effekten dominant (25). 

 

 
Melatoninagonister  

 

Melatoninagonister stimulerar melatoninreceptorerna MT1 och MT2 och verkar som 

antagonist på 5-HT2-receptorer, se tabell I. Ensamt ger varken stimulering av MT-

receptorer eller blockering av 5-HT2 en antidepressiv effekt, utan effekten fås först vid 

potentiering av de två verkningsmekanismerna. Utöver antidepressiv effekt påverkas 

sömnen när aktivering av melatoninreceptorerna sker. Preparatet ges därför inför natten 

och kan bidra med en mer stabiliserad dygnsrytm (6, 17). Agomelatin är en 

melatoninagonist mot depression. Preparatet har viss levertoxicitet och bör därför inte 

användas av patienter med nedsatt leverfunktion (25). 

 
Tabell I. Läkemedelsgrupper karakteriserade efter verkningsmekanism. 

Läkemedelsgrupp Förkortning Exempel på 

substans 

Selektivitet 

Tricykliska antidepressiva TCA Klomipramin, 

amitrypilin 

Oselektiva  

Selektiva 

serotoninåterupptagshämmare 

SSRI Fluoxetin, 

citalopram, 

sertralin 

Selektiva för 5-HT 

Serotonin- och 

noradrenalinåterupptagshämmare 

SNRI Venlafaxin, 

duloxetin  

Selektiva för 5-HT 

och NA 

Dopamin och 

noradrenalinåterupptagshämmare 

DNRI Bupropion Selektiva för 

dopamin och NA 

Monoaminoxidashämmare 

(selektiva typ A) 

MAOI Moklobemid Selektiva för MAO-

A 

Monoaminreceptorantagonister   Mirtazapin Selektiva för α2- 

receptorer, 5-HT2 

och 5-HT3-

receptorer 

Melatoninagonist   Agomelatin Selektiva för MT1, 

MT2- receptorer och 

5-HT2-receptorer 

 

 
Recidiv 

 

Depressioner kan vid okomplicerade fall läka ut av sig självt inom 3–6 månader. Dock 

insjuknar majoriteten av de som haft en komplicerad depression på nytt där nästa episod 

riskerar att vara svårare än den förra (22). Återfallsrisken ökar med antalet episoder och 

15 procent av patienterna har endast haft en depressiv episod (6). För att undvika recidiv 

är det av vikt att behandla en depression tillräckligt länge (4). Företrädesvis bör 

behandling, utifrån depressionens svårighetsgrad, fortsätta efter symtomfrihet för att 

minska risken. Om depressiva symtom återkommer efter nedtrappning bör läkemedel 

sättas in igen och utsättningsförsök kan omprövas efter ett par månader (22). 
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Utsättningsreaktioner 

 

Vid avslutande behandling ska nedtrappning ske för att undvika att patienten drabbas av 

utsättningssymtom. Ett preparat med kort halveringstid ger utsättningssymtom tidigare. 

Patienten kan få yrsel, illamående och sömnrubbningar men därutöver kan nedstämdhet 

och allmän sjukdomskänsla även förekomma. Skulle behandlingstiden vara för kort kan 

dock utsättningssymtomen vara tecken på återfall. Dossänkningar bör ske över tid och 

utifrån vilka utsättningssymtom patienten får och tolererar (22). 

 

 
Elektrokonvulsiv behandling 

 

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en behandlingsmetod som ger snabb effekt och 

kan bli aktuell vid svår depression. Patienten sövs med generell anestesi och elektroder 

fästs på huden för att stimulera ett epileptiskt anfall som ges av elektriska impulser. 

Anfallet går över av sig självt efter 30–60 sekunder. Antalet behandlingar justeras 

efterhand utifrån hur patienten svarar, dock är målet med behandlingen att uppnå 

symtomfrihet likt övriga behandlingar. I samband med att ECT blir aktuellt bör 

eventuell nytta och risk tas i beaktning. Behandlingens effekt är starkt kopplad till att 

den ges på rätt indikation (27).  

 

Den vanligaste biverkningen i anknytning till ECT är tillfällig minnesproblematik. 

Vanligtvis är det minnen kring sjukdoms- och behandlingsperioden som påverkas, men 

en del patienter upplever att minnet är försämrat under en längre tid. Utvärdering av 

behandlingens effekt bör göras regelbundet för att avskilja effekt och biverkningar och 

eventuellt anpassa fortsatt behandling. Till detta kan MADRS användas. Återfallsrisken 

efter ECT är hög och patienten bör fortsätta med farmakologisk behandling. Eventuellt 

kan det vara aktuellt med underhålls-ECT utifrån en individuell plan. ECT ges i olika 

intervall beroende på hur behandlingen ska se ut, se tabell II (27). 

 
Tabell II. Möjliga intervall för ECT. 

ECT Intervall 

Indexserie Behandlingsserie till symtomfrihet 

(tex 4–12 behandlingar) 

Fortsättning Glesare intervall mellan behandlingar i max 

6 månader för att behålla behandlingssvar 

och förhindra återfall 

Underhåll Förebygga återkommande skov 

 

 

Behandlingsrekommendation 

 

För lindriga och medelsvåra depressioner rekommenderas i första hand psykologiska 

behandlingar som KBT och IPT (2, 22). Det finns även stöd för att fysisk aktivitet kan 

ha antidepressiv effekt. Den mest gynnsamma effekten fås av 30 minuters 

konditionsträning 3 gånger per vecka (22). Vid medelsvåra depressioner med större 

funktionssvikt kan psykologisk behandling kompletteras med farmakologisk 

behandling. Läkemedel bör också övervägas om risk för försämring är stor (2, 22). I 

samband med ökad risk för suicid och att den kliniska effekten av antidepressiva 
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läkemedel kan dröja veckor och månader, ska patienter informeras och följas upp tills 

förbättring kan noteras (22). I förstahand rekommenderas SSRI-preparat. Observation 

av eventuella biverkningar och interaktioner är viktigt följa. Skulle SSRI ge 

biverkningar som inte tolereras kan byte till mirtazapin, bupropion eller agomelatin vara 

aktuellt på grund av andra verkningsmekanismer (22). 

 

De svåra depressionerna har störst funktionssvikt och ska alltid behandlas 

farmakologiskt. Även ECT kan övervägas (2, 22). Det finns visst stöd att SNRI och 

TCA kan vara mer effektiva än SSRI vid svår depression, men eventuella biverkningar 

bör bevakas (22).  

 

Hos patienter med depression som inte svarar på två farmakologiska behandlingar görs 

en optimering. Inledningsvis sker en doshöjning till högsta rekommenderade, varpå 

effekt utvärderas efter 3–4 veckor. Om effekt trots detta uteblir kan läkemedlet bytas ut 

mot ett annat i samma läkemedelsgrupp alternativt ett läkemedel med en annan 

verkningsmekanism. Om effekt efter byte inte uppnås bör plasmakoncentrationer 

bestämmas för att bekräfta patientens följsamhet till behandlingen. Om patienten efter 

optimering fortfarande har uteblivet behandlingssvar kan en kombination av 

antidepressiva läkemedel bli aktuellt. Tillägg av mirtazapin, litium, TCA eller MAOI 

kan göras med noggrann utvärdering av biverkningsprofilen eftersom kombination av 

läkemedel ger förhöjd risk för biverkningar (22). 

 

 

Terapiresistent depression 

 

Terapiresistent depression (TRD) saknar tydlig definition, men är allmänt accepterat när 

en patient inte blir hjälpt av två eller fler antidepressiva behandlingar som ges i adekvat 

dos och behandlingstid under nuvarande episod (28, 29).  

 

Två tredjedelar av de patienter som lider av en medelsvår och svår depression får inte 

tillräcklig effekt av antidepressiva läkemedel. Därutöver är det en tredjedel av 

patienterna med egentlig depression som aldrig når remission (16, 30). Denna 

patientgrupp brukar benämnas som terapiresistenta. Generellt sett insjuknar patienterna 

tidigare i livet och har en familjehistoria av affektiva sjukdomar. Därtill har de även en 

högre suicidrisk (31).  

 

Orsaken bakom TRD är inte fastställd. Troligtvis är tillståndet ett resultat av flera 

samverkande riskfaktorer, som sämre socioekonomi och mindre socialt stöd. Dessutom 

finns det även faktorer kopplade till farmakologisk behandling vars inflytande spelar 

roll: behandlingstiden är för kort, besvärande biverkningar som i sin tur leder till sämre 

följsamhet, läkemedelsinteraktioner eller genetiska variationer i 

läkemedelsmetabolismen (28). Polymorfa gener i cytokrom P450-systemet skulle kunna 

vara en förklaring till att antidepressiva läkemedel har en stor individuell variation i 

effekt (17, 22). 

 

 

Glutamat och depression 

 

Glutamat är en excitatorisk signalsubstans som återfinns i stor utsträckning i centrala 

nervsystemet (CNS). Den deltar i processer som är viktiga för synaptisk plasticitet och 
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kognitiva förmågor som minne och inlärning. Glutamat medverkar i neurotrofiska 

effekter som celltillväxt och differentiering men också neurodegenerativa processer som 

cellskador eller celldöd, se figur 1. Glutamat har även kopplats till affektiva sjukdomar, 

Alzheimers sjukdom och amyotrofisk lateralskleros (ALS) (32, 33). 

 

Glutamat frisätts från nervceller och binder till två huvudtyper av receptorer, 

metabotropa och jonotropa. De metabotropa receptorerna är G-proteinkopplade 

receptorer medan de jonotropa receptorerna är jonkanaler. Till de jonotropa 

receptorerna hör i sin tur α-amino-3-hydroxi-5-metyl-4-isoxazol-propansyra (AMPA), 

N-metyl-D-aspartat (NMDA) och kainat (33). NMDA-receptorn (NMDA-R) och 

AMPA-receptorn (AMPA-R) är ofta samlokaliserade och dess uttryck varierar i olika 

delar av hjärnan (17). Läkemedel kan via inbindning till de olika subtyperna modifiera 

effekterna av glutamat (33). 

 

När glutamat frisätts binder det AMPA-R på postsynaptiska celler vilket får till följd att 

natriumjoner strömmar in och depolariserar membranet. Denna depolarisering krävs för 

att den magnesiumjon som blockerar NMDA-R ska lämna receptorn och jonkanalen 

öppna sig. Aktivering av NMDA-R kräver dels membrandepolarisation, men också 

inbindning av glycin och glutamat (24, 34). När NMDA-R aktiveras sker ett inflöde av 

kalciumjoner i den postsynaptiska cellen vilket aktiverar signalkaskader som stimulerar 

genuttryck och proteinsyntes (24). Det tycks finnas en skillnad mellan synaptiska och 

extrasynaptiska NMDA-R, där synaptiska NMDA-R främjar bildning av synapser 

medan de extrasynaptiska NMDA-R stimulerar atrofi (34).  

 

Det finns fynd att individer med depression har förhöjda nivåer av glutamat. Långvarig 

stress utan tid för återhämtning, som kan ses vid depression, leder till ökad 

glutamatfrisättning och ökad aktivering av NMDA-R, se figur 1. Detta startar 

excitotoxiska processer, där stort inflöde av kalciumjoner via receptorn leder till celldöd 

i hippocampus och prefrontala cortex. Antidepressiva effekter kan därför fås av att 

blockera NMDA-R (17). 

 

 

Ketamin 

 

Ketamin och fencyklidin är båda NMDA-receptorantagonister som liknar varandra 

kemist och farmakologiskt, se figur 2 (17). Ketamin utvecklades 1963 för att ersätta 

fencyklidin på grund av dess svåra biverkningar (32). Hallucinationer, drömliknande 

tillstånd, förvrängda tankar, overklighetskänslor och utomkroppslig upplevelse och i 

viss mån eufori är några effekter vid användning. Samtliga biverkningar fås av båda 

substanserna, speciellt vid höga doser, även om de förekommer i högre utsträckning hos 

fencyklidin (17). 
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Figur 2. Kemiska strukturer för ketamin och fencyklidin (Wikipedia; public domain). 

 

Idag används fencyklidin endast som missbruksdrog medan ketamin används vid 

induktion och underhåll av anestesi. Ketamin kan användas i monoterapi eller i 

kombination med andra anestesiläkemedel. Vid induktion av anestesi ges ketamin i 

doser om 2,0 mg/kg, med intervall mellan 1,0–4,5 mg/kg. Underhållsdos är halva dosen 

som används vid induktion (35). I samband med uppvaknande kan patienten uppleva 

hallucinationer, livliga drömmar och desorientering vilket minskas genom samtidig 

administrering av benzodiazepinderivat (17). Ketamin en racemisk blandning av R- och 

S-ketamin. S-ketamin har 3–4 gånger högre affinitet för NMDA-R än R-ketamin (32). 

Ketamin verkar vid intravenös administrering inom 1–2 minuter och har en 

halveringstid på två timmar. Preparatet ger dissociativ anestesi, vilket innebär att 

patienten får känselbortfall, smärtlindring och minnesförlust men är inte fullt 

medvetslös. Till skillnad från andra anestetika har ketamin inte depressiv verkan på 

CNS och vid användning ökar vanligtvis både puls och blodtryck medan respirationen 

lämnas opåverkad. Ketamin kan administreras peroralt men har då en låg 

biotillgänglighet (20%) på grund av förstapassagemetabolism. Vid intranasal 

administrering är biotillgängligheten ca 50% (17, 36). Trots att ketamin verkar som 

antagonist på NMDA-R finns affinitet till andra receptorer. Bland annat binder ketamin 

opioidreceptorer vilket medför att det kan användas som analgetikum (32). 

 

Ketamin är sedan 1 juli 2005 narkotikaklassat i Sverige. Substansen tillhör svensk 

narkotikaförteckning IV och är även klassificerat som narkotika i Frankrike, Belgien 

och USA (37). Beslutet att ketamin skulle klassas som narkotika kom efter rapporter om 

ökat missbruk. Vid tillredning för missbruk avdunstar lösningen och kristallerna 

finfördelas till ett pulver. Substansen kan då intas oralt i tablettform, intranasalt genom 

att dra in i näsan eller inhaleras genom rökning. Injektionslösning av ketamin kan 

förekomma. Ruset av en engångsdos varar mellan 20–30 minuter men kan förlängas 

genom upprepad tillförsel. När stora doser av substansen intas kan medvetandeförlust 

ske till följd av den anestetiska effekten. Mardrömslika hallucinationer, desorientering, 

kramper och sänkt andningsfrekvens är andra biverkningar som kan uppstå under ett 

ketaminrus. Hallucinationerna kan trigga våldsamt beteende och på grund av ketamins 

smärtblockerande effekt kan eventuellt omhändertagande bli problematiskt. Ketaminrus 

har oberäkneliga effekter då omgivning och förväntan påverkar utfallet (38). 

 

Risken för beroende av ketamin är inte lika starkt framträdande som vid användning av 

heroin eller kokain men är ändock påtalad. Intensiva missbruksperioder kan uppkomma 

där tillförsel sker frekvent. Plågsamma abstinensreaktioner kan därefter förekomma. Det 

finns vid missbruk av ketamin en ökad risk för utvecklande av psykoser, 

minnesproblematik och personlighetsförändringar (38). 
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Ketamin vid depression 

 

Ketamin verkar genom att blockera NMDA-R på inhibitoriska GABA-erga neuron och 

på postsynaptiska glutamaterga neuron. Blockering av GABA-neuronen ger en ökad 

glutamatfrisättning, vilket stimulerar aktivering av AMPA-R på postsynaptiska neuron. 

När AMPA-R aktiveras sker ett inflöde av natriumjoner som depolariserar cellen. 

Depolariseringen aktiverar spänningsstyrda kalciumjonkanaler varpå ett inflöde av 

kalciumjoner sker. Via signalkaskader aktiveras gener och transkription av BDNF som 

slutligen stimulerar neurogenes och hjärnans plasticitet (39). Ketamin är för närvarande 

inte godkänt för indikationen depression i Sverige (16). 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med arbetet var att undersöka om ketamin har effekt hos patienter med 

terapiresistent depression. 

 

 

FRÅGESTÄLLNING 

 

• Har ketamin effekt mot terapiresistent depression? 

 

 

METOD 

 

Detta arbete är en litteraturstudie där randomiserade kontrollerade studier (RCT) 

granskats och sammanställts. Samtliga studier är hämtade ur den medicinska databasen 

PubMed under december 2018. Vid sökning användes orden ”depression ketamine” 

som efter begränsning till RCT gav 169 träffar. Studierna exkluderades om: de 

undersökte den anestetiska eller analgetiska effekten av ketamin; ketamin användes vid 

andra tillstånd än terapiresistent depression; ketamin användes i samband med ECT; om 

syftet var att administrera ketamin i kombination med ytterligare läkemedel; ketamin 

inte användes på människa; resultatet mätte annat än depressiva symtom enligt MADRS 

eller HDRS.  

 

Totalt hittades åtta studier av vilka fem med så liknande patientmaterial som möjligt 

valdes ut. Patienterna skulle ha liknande medelålder, ursprung och vara diagnostiserade 

med depression utan psykotiska drag.  

I januari 2019 hade ytterligare fem RCT publicerats varav ingen mötte 

inklusionskriterierna. Samtliga referenslistor hos inkluderade artiklar granskades där 

ytterligare RCT som matchade inklusionskriterierna inte kunde hittas. 

 

 

RESULTAT 
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I denna del kommer inkluderade studier att presenteras och analyseras. Nedan redovisas 

en sammanställande tabell över samtliga studier innehållande titel, syfte, design, 

läkemedel och primär utfallsvariabel, se tabell III. Därefter kommer syfte, metod och 

resultat för respektive studie redovisas. Avslutningsvis presenteras en sammanställning 

av resultatet, se tabell XVI. 

 

Inledningsvis presenteras de studier som behandlar engångstillförsel av intravenöst 

ketamin, följt av en studie på upprepad tillförsel av intravenöst ketamin och en studie på 

engångstillförsel av intranasalt ketamin. Slutligen presenteras en studie på tillförsel av 

intravenöst esketamin i varierande dos. 

 
Tabell III. Sammanställning av inkluderade studier med avseende på titel, syfte, design, läkemedel och 

utfallvariabel. 

Studie Syfte Design Läkemedel 

  

Primär 

utfallsvariabel 

” A randomized trial of 

an N-methyl-D-

aspartate antagonist in 

treatment-resistant 

major depression” – 

Zarate et al., 2006 (41) 

  

Bestämma om 

ketamin har en 

snabb 

antidepressiv 

effekt hos 

patienter med 

TRD samt om 

effekten 

upprätthålls efter 

en 

engångsinfusion 

Randomiserad, 

placebokontrollerad

, dubbelblind, 

överkorsad 

  

Intravenöst 

ketamin (0,5 

mg/kg) och 

placebo (0,9 

% saltlösning) 

  

Förändring i 

HDRS-poäng 

från start till 24 

timmar efter 

infusion 

” Antidepressant 

efficacy of ketamine in 

treatment-resistant 

major depression: a 

two-site randomized 

controlled trial” – 

Murrough et al., 2013 

(42) 

  

Undersöka om 

engångsinfusion 

ketamin har en 

snabb 

antidepressiv 

effekt hos 

patienter med 

TRD i 

jämförelse med 

aktiv 

placebokontroll 

Randomiserad, 

aktiv 

placebokontroll, 

dubbelblind, 

parallell 

  

  

Intravenöst 

ketamin (0,5 

mg/kg) och 

aktiv kontroll 

midazolam 

(0,045 mg/kg) 

  

  

Förändring i 

depressionens 

svårighetsgrad 

enligt MADRS 

24 timmar efter 

infusion 

  

” A Double-Blind, 

Randomized, Placebo-

Controlled, Dose-

Frequency Study of 

Intravenous Ketamine i

n Patients With 

Treatment-

Resistant Depression” – 

Singh et al., 2016 (43) 

  

Undersöka den 

antidepressiva 

effektiviteten av 

upprepade 

infusion av 

ketamin hos 

patienter med 

TRD samt hur 

länge effekt 

upprätthålls 

  

Randomiserad, 

placebokontrollerad

, dubbelblind, 

multicenter 

 

  

  

Intravenöst 

ketamin (0,5 

mg/kg) och 

placebo (0,9 

% saltlösning) 

2 respektive 3 

gånger/vecka 

  

Förändring i 

MADRS- 

poäng från start 

till dag 15 efter 

infusion 

  

” A randomized 

controlled trial of 

intranasal ketamine in 

Undersöka 

säkerhet, 

tolerans och 

Randomiserad, 

placebokontrollerad

Intranasalt 

ketamin (50 

mg) och 

Förändring i 

depressionens 

svårighetsgrad 
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major depressive 

disorder” – Lapidus et 

al., 2014 (44) 

  

effektivitet av 

intranasalt 

ketamin hos 

patienter som 

inte svarat på 

antidepressiv 

behandling 

, dubbelblind, 

överkorsad 

placebo (0,9 

% saltlösning) 

enligt MADRS 

24 timmar efter 

administrering 

  

  

” Intravenous 

Esketamine in Adult 

Treatment-

Resistant Depression: A 

Double-Blind, Double-

Randomization, 

Placebo-Controlled 

Study” – Singh et al., 

2016 (45) 

Undersöka 

effektivitet, 

säkerhet och 

respons av 

esketamin i två 

olika doser hos 

patienter med 

TRD 

  

Randomiserad, 

dubbelblind, 

placebokontrollerad

, multicenter 

Intravenöst 

esketamin (0,2 

mg/kg), 

esketamin (0,4 

mg/kg) och 

placebo (0,9 

% saltlösning) 

  

Förändring i 

MADRS-

poäng från start 

till 24 timmar 

efter infusion 

  

 

 

Studie 1: A Randomized Trial of an N-methyl-D-aspartate 
Antagonist in Treatment-Resistant Major Depression – Zarate et al., 
2006 (40)  

 

 

Syfte 

 

Studiens utfördes med syftet att fastställa om en snabb antidepressiv effekt kan fås av 

intravenöst ketamin hos patienter med TRD samt om effekten upprätthålls efter en 

engångsinfusion.  

 

Den primära utfallsvariabeln var förändring i symtompoäng enligt HDRS 24 timmar 

(dag 1) efter infusion. Sekundär utfallsvariabel var bland annat respons, som bestämdes 

till ≥50 % reduktion av symtompoäng enligt HDRS från start, och remission definierat 

som ≤7 poäng enligt HDRS. 

 

Metod 

 

Studien utfördes på Mood Disorders Research Unit på National Institute of Mental 

Health i USA mellan november 2004 och september 2005. 

 

För att inkluderas skulle patienterna bland annat vara mellan 18–65 år, intagna och 

diagnostiserade enligt SCID-I/P med depression utan psykotiska inslag, ha 

symtompoäng på ≥18 enligt HDRS och haft otillräcklig effekt av minst två 

antidepressiva behandlingar. Därutöver skulle patienterna ha god fysisk hälsa vilket 

verifierades genom bland annat blodprover, elektrokardiogram och urinanalys. 

Patienterna exkluderades bland annat om de var diagnostiserade med bipolär sjukdom, 

någon typ av mani eller om suicidrisken var för hög. Missbruk fick inte ha förekommit 

på minst tre månader. I studien deltog 12 kvinnor och sex män. För studiedeltagare, se 

tabell IV.  
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Tabell IV. Studiedeltagare (medelvärde±standardavvikelse (SD)). 

Medelålder 46,7±11,2 år 

Sjukdomslängd 23,7±12,5 år 

Antal episoder 6,6±4,7 stycken 

Längd på nuvarande episod 33,6±37,4 månader 

Antal antidepressiva behandlingar 5,7±3,4 stycken 

 

Studien inleddes med två veckors utfasning av tidigare läkemedel. Därefter 

randomiserades patienterna till två faser, engångsinfusion intravenös saltlösning (0,9 %) 

och ketamin (0,5 mg/kg) med en veckas mellanrum. Patienternas symtom skattades 

enligt HDRS av utbildad forskningspersonal 60 minuter innan första infusion, efter 40, 

80, 110 och 230 minuter samt efter 1, 2, 3 och 7 dagar. Därefter påbörjades andra fasen. 

 

Resultat 

 

Totalt fick 17 patienter ketamin och 14 patienter placebo. De patienter som fick placebo 

som första fas hade liknande resultat i HDRS-poäng vid start i båda faserna, 24,4±6,9 

respektive 24,9±6,8 (p=0,86). Däremot hade de patienter som fått ketamin i första fasen 

en lägre HDRS-poäng vid start i andra fasen, 24,9±6,9 respektive 17,2±6,9 (p=0,004). 

Den genomsnittliga procentuella förändringen i poäng enligt HDRS efter dag 1 var -

56,2±20,4 % för ketamin och -9,8±20,1 % för placebo.  

 

Dag 1 efter infusionen av ketamin hade 12 av 17 (71 %) nått kriterierna för respons i 

jämförelse med 0 av 14 (0 %) av de som fått placebo, se tabell V. Fyra patienter fick 

inte placebo i andra fasen eftersom de hade bibehållen respons till dag 7 efter 

ketamininfusionen. En patient avbröt i placebogruppen till följd av medicinska orsaker.  

Efter ketaminbehandling hade 6 av 17 (35 %) respons i minst en vecka, varav två behöll 

respons i 2 veckor. I placebobehandlingen hade ingen (0 %) respons efter dag 1 eller 

respons som höll i minst en vecka, se tabell V. För de patienter som avslutade studien 

var endast resultatet från dag 1 statistiskt signifikant (p <0,05). Efter dag 1 hade 5 av 17 

(29 %) uppnått kriterierna för remission efter behandling med ketamin, jämfört med 

ingen (0 %) efter placebobehandling. Resultatet var inte statistiskt signifikant.  

 
Tabell V. Resultat av primär och sekundär utfallsvariabel. Uppskattade värde från figur 2 och 3 i artikeln. 

Tid Poäng enligt HDRS Respons % (≥50% 

reduktion enligt HDRS 

Remission %  

(≤7 poäng enligt 

HDRS) 

  Ketamin Placebo  Ketamin Placebo Ketamin Placebo 

-60 min 26 25 - - - - 

40 min 21 21 11 0 0 0 

80 min 16 20 35 5 11 0 

110 min 15* 19 52 5 11 0 

230 min 15** 20 56 5 19 0 

Dag 1 12,5*** 22 71* 0 29 0 

Dag 2 14*** 22,5 60 0 29 0 

Dag 3 14,5*** 22,5 52 15 24 7 

Dag 7 20* 24 35 0 29 0 

* p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001, - ingen uppgift 
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Nedstämdhet, skuldkänslor och ångest förbättrades vid ketaminbehandling, där den 

tidigaste förbättringen sågs efter 40 minuter. Overklighetskänslor var som värst mellan 

40 och 110 minuter, men förekom inte efter 110 minuter. Efter 40 minuter var motorisk 

hämning som värst, men var däremot bättre dag 1 för de som hade fått ketamin. Vid 

start fanns ingen signifikant skillnad i symptom mellan de som först fick ketamin och de 

som först fick placebo.  

 

Biverkningar som förekom oftare efter ketaminbehandling var förvirring, 

blodtrycksstegringar, eufori, yrsel och ökad libido. Biverkningar som förekom oftare 

efter behandling med placebo var ökad törst, huvudvärk, metallsmak, förstoppning och 

gastrointestinal smärta. Majoriteten av biverkningarna upphörde 80 minuter efter 

infusionen.  

 
 

Studie 2: Antidepressant efficacy of ketamine in treatment-resistant 

major depression: a two-site randomized controlled trial – Murrough et 

al., 2013 (41) 

 

 

Syfte 

 

Studien designades för att testa snabb antidepressiv effekt av en intravenös 

engångsinfusion ketamin hos patienter med TRD i jämförelse med en aktiv 

placebokontroll av intravenöst midazolam.  

 

Den primära utfallsvariabeln var reduktion i depressionens svårighetsgrad 24 timmar 

efter infusion bedömt enligt MADRS. Sekundär utfallsvariabel var bland annat respons, 

definierat som ≥50 % reduktion i MADRS-poäng från start. 

 

Metod 

 

Studien utfördes på Baylor College of Medicine och Icahn School of Medicine i USA 

mellan november 2010 och augusti 2012.  

 

Patienterna inkluderades bland annat om de var mellan 21–80 år, var diagnostiserade 

med egentlig depression enligt SCID-P, hade haft otillräcklig effekt av minst tre 

antidepressiva behandlingar och haft minst en depressiv episod tidigare. 

Exklusionskriterier var bland annat någon form av psykotisk sjukdom, bipolär sjukdom, 

missbruk av alkohol eller narkotika de senaste två åren eller om suicidrisken var för 

hög. Patienterna skulle i övrigt lämna blod- och urinprov samt genomföra 

elektrokardiogram för att säkerställa att de kunde delta. 

 

Under studiens gång hade patienterna inga förskrivna antidepressiva eller psykotropa 

läkemedel med undantag för 10 mg zolpidem till natten. De patienter som tidigare hade 

ordinerats fluoxetin skulle fyra veckor innan infusionen avsluta sin behandling. För 

patienter som hade andra antidepressiva läkemedel skulle behandlingen avslutas en 

vecka före start. För studiedeltagare, se tabell VI. 

 
Tabell VI. Studiedeltagare (medelvärde±SD). 

 Ketamin (n=47) Midazolam (n=25) 
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Medelålder 46,9±12,8 år 42,7±11,6 år 

Andel kvinnor 55 % 44 % 

Sjukdomslängd 24,2±12,5 år 19,7±14,8 år 

Antal episoder 3,7±3,7 stycken 4,0±3,4 stycken 

Längd på noterade episoder 146,6±158,3 månader 109,2±139 månader 

Antal antidepressiva behandlingar 5,1±2,0 stycken 5,0±1,8 stycken 

 

Randomisering gjordes av 73 patienter till ett 2:1-förhållande med engångsinfusion av 

0,5 mg/kg ketamin (n=47) eller 0,045 mg/kg midazolam (n=25) intravenöst under 40 

minuter.  

 

Patienternas symtom skattades av utbildad forskningspersonal enligt MADRS under 

infusionen och efter 240 minuter. Efter 24 timmar skrevs patienterna ut och fortsatt 

symtomskattning gjordes i öppenvården efter 48 timmar, 72 timmar och 7 dagar. Om 

respons uteblev dag 7 avslutades uppföljningen av patienterna. Vid respons uppföljdes 

patienterna två gånger i veckan i fyra veckor eller tills återfall. 

 

Resultat 

 

Av de 73 som randomiserades till respektive behandlingsgrupp fick 72 patienter 

infusion och följdes upp efter 24 timmar. En patient i ketamingruppen avslutade innan 

infusion. Alla skattningar till och med dag 7 fullföljdes av 67 patienter. 

 

De patienter som behandlats med ketamin hade 24 timmar efter infusion en statistiskt 

signifikant lägre MADRS-poäng än de som behandlats med midazolam (p ≤0,001). De 

ketaminbehandlade patienterna hade en genomsnittspoäng på 14,77 medan gruppen som 

behandlats med midazolam hade genomsnittlig poäng på 22,72, skillnad på 7,95 poäng 

(95 % konfidensintervall (KI): 3,20–12,71), se tabell VII. 

 

Andelen patienter med respons efter 24 timmar var signifikant högre i ketamingruppen 

än i midazolamgruppen (p ≤0,006). Av de ketaminbehandlade patienterna hade 64 % 

uppnått kriterierna för respons, jämfört med 28 % av de patienter som behandlats med 

midazolam, se tabell VII. 

 
Tabell VII. Resultat av primär och sekundär utfallsvariabel (medelvärde±SD). 

Variabel Ketamin (n=47) Midazolam (n=25) 
 

Utgångsvärde i 

MADRS-poäng  

32,6±6,1 31,1±5,6   

  Medelvärde 95 % KI Medelvärde 95 % KI  p-värde 

Poäng enligt 

MADRS efter 24 

timmar 

14,77 11,73–17,80 22,72 18,85–26,59  ≤0,001 

Respons efter 24 

timmar, % 

64  28  ≤0,006 

 

På dag 7 uppfyllde fyra patienter i midazolamgruppen och 21 patienter i 

ketamingruppen kriterierna för respons dock kunde inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna fastställas efter dag 7, se tabell VIII. 

 



  
 

19 

Tabell VIII. Resultat vid de mättillfällen som gjordes under studiens gång. Uppskattade värde från figur 

1 och 2 i artikeln. 

Tid Poäng enligt MADRS Respons % (≥50 % 

reduktion enligt MADRS) 

  Ketamin Midazolam  Ketamin Midazolam 

0 min 33 31 - - 

24 timmar 15* 23 64** 28 

Dag 2 16 22 60,5 22 

Dag 3 15 23 60 22 

Dag 7 18 24 46 19 

*p ≤0,001, **p ≤0,006, - ingen uppgift 

 

De vanligaste biverkningarna hos ketamin var yrsel, försämrad syn, huvudvärk, 

illamående och kräkningar, torr mun, sämre koordination och koncentration i upp till 4 

timmar efter infusion. I midazolamgruppen förekom yrsel, huvudvärk, illamående och 

kräkningar, minskad energi, dålig koordination och torr mun. I ketamingruppen hade 8 

av 47 (17 %) dissociativa symtom direkt efter infusionen som var övergående efter 2 

timmar. Inga patienter fick allvarliga psykotiska symtom.  

 

Överlag hade patienterna lindriga övergående förändringar i blodtrycket men hos två 

patienter i ketamingruppen avbröts infusionen. En patient svarade inte på medicinering 

av betablockerare och avbröt efter 30 minuter. Blodtrycket stabiliserades 10 minuter 

efter att infusionen hade upphört. Den andre patienten fick hypotension och bradykardi 

som återställdes utan komplikationer. 
 

 

Studie 3: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Dose-

Frequency Study of Intravenous Ketamine in Patients With Treatment-

Resistant Depression – Singh et al., 2016 (42) 

 

 

Syfte 

 

Studien utfördes med syftet att utvärdera hur länge upprepade intravenösa infusioner av 

ketamin har antidepressiv effekt i jämförelse med placebo hos patienter med TRD. 

 

Studiens primära utfallsvariabel var förändringen från start till dag 15 i MADRS-poäng 

i behandlingsfasen. Sekundära utfallsvariabler var bland annat: tidig respons definierat 

som ≥50 % förbättring av MADRS-poäng under första veckan och som behölls till dag 

15; respons dag 15, vilket definierades som ≥50 % reduktion i MADRS-poäng från 

start; remission dag 15 definierat som en MADRS-poäng på ≤10; förändring i MADRS-

poäng dag 29. 

 

Metod 

 

Studien utfördes på 14 institutioner i USA mellan juli 2012 och september 2013.  

 

För att inkluderas skulle patienterna bland annat vara mellan 18–64 år, ha 

diagnostiserad egentlig depression utan psykotiska drag enligt DSM-IV-TR, haft 

otillräcklig effekt av minst två antidepressiva läkemedel varav ett läkemedel skulle varit 
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i den pågående episoden. Patienterna exkluderades om de hade en annan huvuddiagnos 

enligt DSM-IV. De fick inte heller ha någon typ av psykotisk sjukdom, bipolär 

sjukdom, borderline eller ha missbrukat narkotika det senaste året. Patienterna fick 

fortsätta med läkemedel i samma dos som de hade förskrivet även under studiens gång. 

Patienterna som deltog hade en medelålder på 43,9±11,0 år, 67 % var kvinnor och de 

hade ett genomsnittligt utgångsvärde i MADRS-poäng på 35,2±5,1.  

 

Studien bestod av fyra faser, se tabell IX. Under fas 2 randomiserades patienterna enligt 

1:1:1:1-förhållande till fyra behandlingsgrupper. Två grupper fick intravenöst ketamin 

(0,5 mg/kg) 2 gånger/vecka respektive 3 gånger/vecka och två grupper fick placebo (0,9 

% saltlösning) 2 gånger/vecka respektive 3 gånger/vecka. Samtliga infusioner 

administrerades under 40 minuter.  

 
Tabell IX. Studieupplägg. 

Fas Metod Längd 

1 Screening 4 veckor 

2 Dubbelblind behandling 4 veckor (dag 1–29) 

3 Öppen behandling, valfri 2 veckor 

4 Uppföljning utan ketamin 3 veckor  

  

 

De patienter som deltog till dag 15 men avbröt innan dag 29 i fas 2 fick valet att delta i 

en öppen behandling med intravenöst ketamin (0,5 mg/kg). Infusioner administrerades 

dag 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 och 25 till de patienter som fick behandling 2 gånger/vecka 

och dag 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 och 26 för de patienter som behandlades 3 

gånger/vecka. MADRS-skattningar gjordes innan patienterna fick infusion. 

 

Resultat 

 

Till fas 2 randomiserades 68 patienter. Av dessa genomförde 57 (83,8 %) de första 15 

dagarna och 25 (36,8 %) hela fasen. Av de patienter som avslutade hade 29 (69 %) 

utebliven respons, varav de flesta fått placebo (n=26). Efter dag 15 kunde de som inte 

fått respons välja att delta i den öppna behandlingen med ketamin. Det var 31 patienter 

som valde att delta, där 27 slutförde behandlingen (87 %). 

 

Medelvärdet av förändringen i MADRS-poäng från start till dag 15 var signifikant 

bättre i båda grupperna som fick ketamin i jämförelse med de som fick placebo (p 

<0,001), se tabell X.  
 

Tabell X. Resultat av primär utfallsvariabel (medelvärde±SD). 

  2 gånger/vecka 3 gånger/vecka 

  Ketamin Placebo Ketamin Placebo 

Utgångsvärde i MADRS-

poäng 

33,3±4,9 35,6±3,8 35,4±5,3 36,8±5,8 

Förändring i poäng från 

start till dag 15 

-18,4±12,0 -5,7±10,2 -17,7±7,3 -3,1±5,7 

 

Tidig klinisk respons under första veckan som behölls till och med dag 15 kunde 

observeras i en högre andel i båda frekvensgrupperna som fått ketamin jämfört med 
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placebo. Det var även fler som fått respons eller remission på dag 15 vid behandling 

med ketamin i jämförelse med placebo. Den genomsnittliga förändringen i MADRS-

poäng dag 29 var större för ketaminbehandlade patienter i jämförelse med placebo, 

oavsett frekvensgrupp, se tabell XI. 

 
Tabell XI. Resultat av sekundära utfallsvariabler. 

  2 gånger /vecka 3 gånger /vecka 

  Ketamin 

(n= 18) 

Placebo 

(n=16) 

p-värde Ketamin 

(n=17) 

Placebo 

(n=16) 

p-värde 

Tidig respons 

(inom en vecka 

fram till dag 15) 

7 (38,9 %) 1 (6,3 %) 0,11 4 (23,5 %) 0 (0 %) 0,03 

  Ketamin 

(n=16) 

Placebo 

(n=13) 

p-värde Ketamin 

(n=13) 

Placebo 

(n=16) 

p-värde 

Respons dag 15 11 (68,8 %) 2 (15,4 %) 0,005 7 (53,8 %) 1 (6,3 %) 0,004 

Remission dag 

15 

6 (37,5 %) 1 (7,7 %) 0,05 3 (23,1 %) 0 (0 %) 0,08 

  Ketamin 

(n=18) 

Placebo 

(n=15) 

  Ketamin 

(n=17) 

Placebo 

(n=16) 

  

Förändring i 

MADRS-poäng 

på dag 29 

-21,2±12,9 -4,0±9,1   -21,1±11,2 -3,6±6,6   

 

Den öppna behandlingen med ketamin gav en bättre genomsnittlig MADRS-poäng 

jämfört med start. Förändringen var lika i båda frekvensgrupperna: -12,2±12,8 på dag 4 

för gruppen som behandlades 2 gånger/vecka och -14,0±12,5 på dag 5 för gruppen som 

behandlades 3 gånger/vecka. 

 

I båda grupper som behandlades med ketamin under fas 2 var det vanligare med 

biverkningar jämfört med i placebogrupperna. De mest förekommande biverkningarna 

var huvudvärk, overklighetskänslor, yrsel och illamående. Vanligtvis uppkom detta 

samma dag som infusion och försvann efter två timmar. Två patienter (11,1 %) 

avslutade studien till följd av biverkningar i gruppen som fick ketamin 2 gånger/vecka, 

en patient (6,3 %) avslutade i gruppen som fick placebo 2 gånger/vecka och en patient 

(5,9 %) avslutade i gruppen som fick ketamin 3 gånger/vecka.  

 
 

Studie 4: A randomized controlled trial of intranasal ketamine in 

major depressive disorder – Lapidus et al., 2014 (43) 

 

 

Syfte 

 

Studien designades för att testa säkerhet, tolerans och effektivitet av engångstillförsel av 

intranasalt ketamin hos patienter med uteblivet behandlingssvar i nuvarande 

depressionsepisod.  

 

Den primära utfallsvariabeln var förändringen i depressionens svårighetsgrad enligt 

MADRS 24 timmar efter administrering. Sekundär utfallsvariabel var bland annat den 
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andel patienter som uppnådde respons. Respons definierades som ≥50 % reduktion i 

symtompoäng enligt MADRS. 

 

Metod 

 

Studien utfördes på Mount Sinai Medical Center i USA mellan april 2012 och juni 

2013.  

 

Inklusionskriterierna var bland annat en ålder mellan 21–65 år, diagnostiserad egentlig 

depression utan psykotiska inslag enligt SCID-I, utebliven effekt av minst en 

antidepressiv behandling under nuvarande depressionsepisod och negativt urinprov för 

illegala substanser. Patienterna exkluderades om deras primära problematik bedömdes 

bero av annat tillstånd än egentlig depression enligt DSM-IV, hade en intellektuell 

funktionsnedsättning eller om de var diagnostiserade med psykotisk eller bipolär 

sjukdom. De fick inte heller delta om de missbrukat narkotika sex månader innan 

studiens start, någon gång missbrukat ketamin samt om suicidrisken var för hög. Alla 

patienter genomgick läkarundersökning där elektrokardiogram, blodprov och urinprov 

togs. Under studiens gång fick patienterna stå kvar på behandling med de antidepressiva 

och psykotropa läkemedel som var förskrivna. I studien deltog 10 kvinnor och 10 män 

med en medelålder på 48,0±12,8 år. För studiedeltagare, se tabell XII. 

 
Tabell XII. Studiedeltagare (medelvärde±SD). 

Medelålder 48,0±12,8 år 

Sjukdomstid 27,4±13,7 år 

Längd på nuvarande episod 15,2±17,4 år 

Antal antidepressiva behandlingar 4,1±3,9 stycken 

 

Patienterna randomiserades till att få 50 mg ketamin och placebo (0,9 % saltlösning) 

intranasalt i två faser som utfördes med sju dagars mellanrum. Varje behandlingsperiod 

varade i sju dagar där symtom skattades enligt MADRS 60 minuter innan 

administrering samt efter 40 min, 120 min, 240 min, 24 timmar, 72 timmar och 7 dagar. 

För att patienterna skulle få delta i fas två med nästa behandling var de tvungna att ha 

tillräckligt depressiva symtom.  

 

Ketamin administrerades 5x10 mg där administreringen pågick i 20 minuter. Under 

tiden monitorerades blodtrycket, vilket fortsatte i 4 timmar efter administrering. 

 

Resultat 

 

Randomisering gjordes av 20 patienter varav två patienter, en med ketaminbehandling 

och en med placebobehandling, inte avslutade båda faserna. Totalt fullföljde 18 

patienter båda faserna.  

 

Efter 24 timmar var depressiva symtom signifikant bättre hos de som fått ketamin 

jämfört med placebo (p <0,001). Den genomsnittliga skillnaden i MADRS-poäng 

mellan ketamin och placebo var 7,6± 3,7 (95 % KI 3,9–11,3). Av 18 patienter fick 8 (44 

%) respons av ketaminbehandling efter 24 timmar i jämförelse med 1 av 18 (6 %) i 

behandlingen med placebo, se tabell XIII. 

 

Det fanns även en statistisk skillnad i MADRS-poäng mellan ketamin och placebo efter 

40 min (p <0,001), 240 min (p=0,026) och 48 timmar (p=0,048). Det fanns ingen 
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statistisk skillnad mellan ketamin och placebo efter 72 timmar och 7 dagar, se tabell 

XIII. 

 
Tabell XIII. Resultat av primär och sekundär utfallsvariabel. Uppskattade värde från figur 1 och 2 i 

artikeln. 

Tid Poäng enligt MADRS Respons % (≥50 % reduktion 

enligt MADRS) 

  Ketamin Placebo  Ketamin Placebo 

-60 min 30 30  - -  

40 min 22** 27 24 6 

240 min 22* 26 34 0 

24 timmar 17** 24 44* 6 

48 timmar 22* 26 24 6 

72 timmar 23 25 33 11 

7 dagar 26 28 6 0 

* p <0,05, ** p <0,001, - ingen uppgift 

 

De mest förekommande biverkningarna efter ketaminbehandling var dåligt minne, 

svaghetskänslor, trötthet och overklighetskänslor. Majoriteten av biverkningarna 

försvann efter 4 timmar. Ketamin förknippades med en ökning av dissociation och 

symtom på psykos. Även en genomsnittlig ökning i systoliskt blodtryck på 7,6 mm Hg 

sågs 40 min efter administrering. Under ketaminbehandlingen fick fyra patienter en 

ökning av systoliskt blodtryck, respektive tre patienter under placebobehandlingen. 

Ingen av blodtrycksstegringarna krävde behandling och återställdes 4 timmar efter 

infusion. Det förekom inga allvarliga biverkningar. 
 

 

Studie 5: Intravenous Esketamine in Adult Treatment-

Resistant Depression: A Double-Blind, Double-Randomization, Placebo-

Controlled Study – Singh et al., 2016 (44) 

 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att undersöka effektivitet, säkerhet och respons av intravenöst 

esketamin i två olika doser hos patienter med TRD. 

 

Den primära utfallsvariabeln var förändringen i MADRS-poäng från start till 24 timmar 

(dag 2) efter infusion. Sekundära utfallsvariabler var bland annat förändring i MADRS-

poäng från start till dag 3 och 4 och hur stor andel av patienterna som fick respons. 

Respons definierades som >50 % reduktion av symtompoäng enligt MADRS. 

 

Metod 

 

Patienterna inkluderades bland annat om de var mellan 18–64 år och diagnostiserade 

med egentlig depression utan psykotiska drag enligt DSM-IV-TR och MINI. De skulle 

även ha haft otillräcklig respons av minst ett antidepressivt läkemedel i nuvarande 

episod och otillräcklig respons av ett annat läkemedel i nuvarande eller tidigare episod. 
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Om patienterna hade annan huvuddiagnos än egentlig depression enligt DSM-IV-TR 

samt om de fått sjukhusvård på grund av suicidrisk de senaste 12 månaderna blev de 

exkluderade. Patienterna som deltog hade en medelålder på 43±11,59 år, 60 % var 

kvinnor och de hade ett genomsnittligt utgångsvärde i MADRS-poäng på 33,6±4,54. 

 

Studien bestod av tre faser: screening, dubbelblind behandling och uppföljning med en 

valfri öppen behandling, se tabell XIV. Patienterna randomiserades i behandlingsfasen 

till 1:1:1-förhållande där de fick infusion av esketamin (0,20 mg/kg), esketamin (0,40 

mg/kg) eller placebo (0,9 % saltlösning) administrerat under 40 minuter.  

 
Tabell XIV. Studieupplägg. 

Fas Metod  Längd 

1 Screening Upp till 2 veckor 

2 Behandling, dubbelblind Dag 1 till dag 7 

3 Uppföljning, inklusive 

valfri öppen behandling 

4 veckor 

 

  

 

På dag 4 under behandlingsfasen fick de som svarat på behandlingen en ny dos av 

samma behandling som de fått dag 1. För de patienter som inte hade svarat på 

behandlingen efter 24 timmar (dag 2) gällde: de som fått placebo randomiserades till 

esketamin 0,20 mg/kg eller esketamin 0,40 mg/kg på dag 4; de som fått esketamin i 

någon av doseringarna fick esketamin 0,40 mg/kg på dag 4. 

 

Efter behandlingsfasen avslutats kunde patienterna välja om de ville delta i en öppen 

behandling som innehöll fyra infusioner av esketamin 0,40 mg/kg och gavs på dag 7, 

10, 14 och 17. De kunde också välja lägre dosering. 

 

Resultat 

 

Till de tre behandlingsgrupperna randomiserades 30 patienter varav samtliga fick de två 

infusionerna under behandlingsfasen. Till uppföljningen fortsatte 29 patienter av vilka 

26 senare deltog i den öppna behandlingen. Tre patienter valde att avsluta av personliga 

skäl. 

 

Förbättringen i depressiva symtom enligt MADRS var signifikant bättre i båda 

esketamingrupperna efter 24 timmar (dag 2) i jämförelse med placebo (p=0,001). 

Medelvärdet i förändringen var: -3,8 för placebo; -16,8 för esketamin (0,20 mg/kg); -

16,9 för esketamin (0,40 mg/kg).  

 

I placebogruppen uppnådde ingen av patienterna kriterierna för respons efter första 

dosen. I de grupper som fick esketamin 0,20 mg/kg och 0,40 mg/kg fick 67 % 

respektive 64 % av patienterna respons, se tabell XV.  

 
Tabell XV. Sekundära utfallsvariabler efter första dosen. 

  Placebo 

(n=10) 

Esketamin, 

0,20 mg/kg 

(n=9) 

p-värde Esketamin, 

0,40 mg/kg 

(n=11) 

p-värde 

Utgångsvärde i 

MADRS-poäng 

(SD) 

33,9 (4,15) 33,1 (3,55)   33,7 (5,82)   
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Förändring i 

MADRS-poäng 

från start till 

dag 3 (SE) 

-2,3 (3,38) -16,3 (3,45)  

  

  

0,003 -13,4 (3,03)  

  

  

0,009 

Förändring i 

MADRS-poäng 

från start till 

dag 4 (SE) 

-3,1 (3,51) -14,2 (3,59) 

  

  

  

0,014 -13,2 (3,16) 

  

  

  

0,018 

Respons efter 

första dosen, % 

0 67 0,013 64 0,014 

 

Hos de patienter som inte fick respons i placebogruppen eller i esketamingruppen (0,20 

mg/kg) sågs förbättringar efter andra dosen på dag 4. Störst förbättringar sågs dag 5, 6 

och 7 hos de som bytte från placebo till någon av esketaminbehandlingarna. 

I uppföljningsfasen fick alla 26 patienter minst två doser och 21 (81 %) genomförde 

hela fasen med fyra infusioner. Dosreduktion gjordes hos tre patienter. 

 

Andelen patienter med biverkningar var lika i placebogruppen och gruppen som fick 

esketamin 0,20 mg/kg, 50 % i respektive grupp. I gruppen som fick esketamin 0,40 

mg/kg var biverkningsfrekvensen högre, 70 %. De mest förekommande biverkningarna 

i placebobehandlingen var illamående, huvudvärk och tandinfektion; esketamin 0,20 

mg/kg: illamående och huvudvärk; esketamin 0,40 mg/kg: huvudvärk, dissociation och 

illamående. Under behandlingsfasen förekom två allvarliga biverkningar hos patienter 

varav en avslutade behandlingen. Båda händelserna var kopplade till dissociativa 

symtom och doseringen av esketamin 0,40 mg/kg. 

 

 

Sammanfattande resultat 

 

En sammanställning av samtliga studiers resultat visas i tabell XVI. Där presenteras 

utgångsvärde enligt använd skattningsskala och förändring efter 24 timmar. Utöver 

detta presenteras även respons för respektive behandling. 

 

I studie 1 (40) och 2 (41) jämfördes engångsinfusioner av intravenöst ketamin med 

placebo. Efter 24 timmar sågs en statistiskt signifikant förändring i symtompoäng 

jämfört med placebo. Därutöver sågs även en statistiskt signifikant skillnad i respons 

efter 24 timmar, 64–71 % mot 0 % respektive 28 %, se tabell XVI. 

 

I studie 3 (42) jämfördes upprepade intravenösa infusioner ketamin med placebo. 

Oavsett vilken frekvensgrupp gav ketamin statistiskt signifikant förändring i MADRS-

poäng efter 15 dagar jämfört med placebo. Dag 15 fanns även en statistisk signifikant 

skillnad i respons, 54–69 % mot 6–15 %, se tabell XVI. 

 

I studie 5 (44) jämfördes intravenöst esketamin i olika doser med placebo. Oberoende 

av vilken dos fanns en statistiskt signifikant förändring i MADRS-poäng efter 24 

timmar. En statistisk signifikant skillnad i respons efter 24 timmar kunde ses hos 64–67 

% hos ketamin jämfört med 0 % hos placebo, se tabell XVI. 

 

I studie 4 (43) jämfördes engångstillförsel av intranasalt ketamin med placebo. Efter 24 

timmar sågs en statistiskt signifikant förändring i MADRS-poäng jämfört med placebo. 
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Efter 24 timmar kunde även en statistisk skillnad i respons ses, 44 % mot 0 %, se tabell 

XVI. 

 
Tabell XVI. Sammanställande tabell över samtliga studiers resultat avseende symtompoäng enligt 

använd skattningsskala och behandlingsrespons.  
Studie 1 (40) Studie 2 (41) Studie 3 (42) Studie 4 (43) Studie 5 (44) 

 
Ketamin  Placebo Ketamin Midazolam Ketamin Placebo Ketamin Placebo Esketamin Placebo 

Poängskala                     

Vid start  26  

  

25 
  

32,6 31,1 33,3a 

35,4b 

35,6a 

36,8b 

30 

  

30 

  

33,1 c 

33,7 d 

33,9 

Efter 24 

timmar 

12,5* 
  

22  

  

14,77* 22,72  - -  17* 

  

24 

  

16,3c, * 

16,8d, * 

30,1 

Efter 15 

dagar 

- - - - 14,9a, * 

17,7b, * 

29,9a, 

33,7b, 

- - - - 

  
Studie 1 (40) Studie 2 (41) Studie 3 (42) Studie 4 (43) Studie 5 (44) 

 
Ketamin Placebo Ketamin Midazolam Ketamin Placebo Ketamin Placebo Esketamin Placebo 

Respons 
          

Dag 1 71 %* 0 % 64 %* 28 % - - 44 %* 6 % 67 %c, * 

64 %d, * 

0 % 

Dag 2 60 % 0 % 60,5 % 22 % - - 24 % 6 % - - 

Dag 3 52 % 15 % 60 % 22 % - - 33 % 11 % - - 

Dag 7  35 % 0 % 46 % 19 % - - 6 % 0 % - - 

Dag 15 - - - - 68,8 %a 

* 

53,8 %b 

* 

15,4 %a 

6,3 %b 

- - - - 

* Statistiskt signifikant (p <0,05), a2 gånger/vecka, b3 gånger/vecka, c0,20 mg/kg, d0,40 mg/kg, - ingen 

uppgift 

 

 

DISKUSSION 

 

Depression är ett vanligt tillstånd som kan innebära svår funktionsförlust och kraftigt 

försämrad livskvalité beroende på svårighetsgrad. Det finns flera möjliga behandlingar, 

såväl psykologiska som farmakologiska. Trots att patofysiologin bakom depression inte 

är känd finns omtalad effekt av dagens antidepressiva läkemedel som föreslår att 

monoaminsystemen är inblandade (20). Till hur stor del de är involverade kan dock 

ifrågasättas. De antidepressiva läkemedlen verkar inom minuter till timmar, men den 

kliniska effekten kan dröja veckor till månader, där en tredjedel dessutom inte uppnår 

remission (18, 30). Det väcker tanken kring eventuell innebörd av ytterligare system än 

de monoaminhypotesen berör. Eftersom majoriteten av dagens antidepressiva läkemedel 
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på olika sätt modifierar monoaminnivåerna kan det vara önskvärt att söka andra 

läkemedelsmål, eventuellt NMDA-R och glutamatsystemet. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om NMDA-R-antagonisten ketamin 

har effekt hos patienter med TRD genom att sammanställa och utvärdera fem RCT. 

Samtliga RCT som inkluderades till litteraturstudien rekryterade patienter med 

terapiresistent egentlig depression, utan psykotiska inslag eller pågående missbruk (40-

44). Troligtvis valdes inklusionskriterierna med avseende på ketamins biverkningsprofil 

och eventuella missbrukspotential. Därutöver krävdes utebliven effekt av minst två 

antidepressiva läkemedelsbehandlingar, med undantag för en studie (43). För att mäta 

depressionens svårighetsgrad och dess förbättring efter behandling användes MADRS i 

majoriteten av studierna (41-44). Endast en studie använde HDRS (40). Oavsett skala 

hade patienterna i genomsnitt vid studiestart medelsvår-svår depression. Alla studier 

hade ett relativt lågt deltagarantal med något ojämn könsfördelning, där 50–70 % av 

patienterna var kvinnor (40-44). En del studieresultat presenterades endast i figurer, 

vilket medförde att egen avläsning gjordes. På grund av uppskattning finns det därför en 

risk för felbedömningar, vilket bör hållas i åtanke. 

 

 

Effekt på depressionsgrad 

 

Till litteraturstudien inkluderades fyra studier med intravenös tillförsel (40-42, 44). En 

av dessa undersökte upprepad tillförsel av ketamin och en undersökte esketamin i 

varierande doser (42, 44). En studie studerade effekten av intranasalt ketamin (43). 

Samtliga studier (40-44) som mätte effekt efter 24 timmar visade statistiskt signifikanta 

resultat i förändringen av depressionens svårighetsgrad enligt HDRS eller MADRS vid 

denna tidpunkt, se tabell XVI. Detta bekräftar fynd från tidigare, att ketamin ger snabb 

antidepressiv effekt (33, 45-47). Resultatet är anmärkningsvärt eftersom den 

antidepressiva effekten infinnes mycket snabbt jämfört med sedvanlig antidepressiv 

läkemedelsbehandling. Poängreduktionen efter 24 timmar i studie 1 (40) var ca 10 

poäng större på HDRS-skalan för ketamin jämfört med placebo. Det motsvarade 

förändring i genomsnitt från svår depression till mild depression. I studie 3 (42) 

motsvarade den genomsnittliga förändringen svår/medelsvår depression till mild 

depression, efter ca 15–16 poängs större reduktion på MADRS-skalan vid behandling 

med ketamin jämfört med placebo. I övriga studier (41, 43, 44) sågs också en förändring 

som i genomsnitt motsvarade medelsvår depression till mild depression efter ca 7–13 

poängs större reduktion på MADRS-skalan efter ketaminbehandling jämfört med 

placebo. Även dessa resultat är intressanta med tanke på att patienterna tidigare varit 

terapiresistenta. 

 

 

Andel som svarar på behandling 

 

Efter 24 timmar mättes även behandlingsrespons, definierat som minst 50 % reduktion 

från startvärdet i symtompoäng enligt använd skattningsskala. Här återfanns också 

statistiskt signifikanta resultat efter 24 timmar, se tabell XVI. I studie 1 (40) uppnådde 

71 % av patienterna respons jämfört med 0 % i placebobehandlingen (p <0,05). Sju 

dagar efter engångsinjektionen uppfyllde 35 % fortfarande kriterierna för respons. Detta 

resultat var dock inte statistiskt signifikant. I studie 2 (41) användes midazolam som 

aktiv placebokontroll, till skillnad från övriga studier som använde 0,9 % saltlösning. 
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Midazolam är ett benzodiazepinderivat som liknar ketamin i dess farmakokinetiska 

egenskaper. De har båda ett snabbt tillslag och kort halveringstid (41). Användning av 

aktiv kontroll är en fördel eftersom studien lättare behålls blind. I övriga studier där 

aktiv placebokontroll saknades fanns troligtvis en viss bias eftersom ketamin har 

uttalade biverkningar. Trots användningen av midazolam kunde ändå statistiskt 

signifikant skillnad i respons uppmätas mellan behandlingarna. Av patienterna som 

behandlats med ketamin fick 64 % respons jämfört med 28 % i midazolambehandlingen 

(p <0,006). Studie 3 (42) undersökte upprepad tillförsel av ketamin 2 gånger/vecka 

respektive 3 gånger/vecka. Där kunde en ökning av respons observeras med antalet 

infusioner, däremot kunde ingen statistisk skillnad i effekt mellan de olika 

frekvensgrupperna fastställas. Oavsett vilken grupp noterades större respons vid 

ketaminbehandling jämfört med placebo, 53,8–68,8 % mot 6,3–15,4 % efter 15 dagar (p 

<0,005). Tidigare fynd har visat liknande resultat av upprepad tillförsel. I en studie av 

Shiroma et al., (2014) uppnådde 91,6 % av patienterna respons efter sex 

ketamininfusioner under en 12-dagars period (48). Samtidigt observerade Murrough et 

al., (2013) respons hos 70,8 % vid samma antal doseringar under en 14-dagars period 

(45). Den studie (44) som undersökte esketamin i två olika doseringar kunde visa 

statistiskt signifikant skillnad i respons efter 24 timmar, där 64–67 % av patienterna fått 

respons jämfört med 0 % i placebobehandlingen (p=0,014). Via intranasal 

administrering, som undersöktes i en studie (43), fick 44 % av patienterna respons 

jämfört med 6 % i placebobehandlingen. Trots något lägre respons jämfört med 

intravenös tillförsel var skillnaden ändå statistiskt signifikant efter 24 timmar (p 

<0,001). Sammantaget varierade responsen av ketamin mellan 44–71 % efter 24 

timmar, jämfört med 0–6 % för placebo och 28 % för aktiv placebo (midazolam). 

 

 

Sammanfattande diskussion 

 

Som tidigare nämnts hade de inkluderade studierna ett relativt lågt deltagarantal. Vid 

små studier med få deltagare kan det finnas risk för typ 2-fel och att statistiskt 

signifikanta skillnader inte kan säkerställas. Dock behöver stort studiedeltagande och 

statistiskt signifikanta skillnader inte nödvändigtvis betyda att det finns klinisk relevans 

för resultatet. Trots få deltagare kunde statistiskt signifikanta skillnader mellan ketamin 

och placebo påvisas efter 24 timmar gällande depressionens svårighetsgrad och 

behandlingsrespons. Dessa effekter var tillräckligt stora för att kunna ses som kliniskt 

betydelsefulla. Eventuellt hade engångstillförsel av ketamin effekt under en längre tid, 

även om det inte kunde fastställas statistiskt. Det är önskvärt att i framtiden utföra 

studier på ketamins antidepressiva effekt i större studiepopulationer. 

 

Utifrån sammanställt resultat verkar ketamin ha en antidepressiv effekt efter 24 timmar 

hos patienter med TRD. Det finns ett behov av antidepressiv behandling som ger snabb 

effekt eftersom fördröjd såväl som bristande effekt är ett kliniskt problem. Det lyfter 

frågan om ketamin skulle kunna fylla det behovet. Först och främst verkar dock den 

ihållande effekten av ketamin variera, där respons har kunnat observeras mellan 3–7 

dagar, men även i enstaka fall upp mot 17 dagar (33, 40, 41, 47). Fastän responsen efter 

en engångstillförsel inte är bestående är det anmärkningsvärt att kunna uppmäta resultat 

så pass lång tid efter infusion med tanke på ketamins korta halveringstid på 2 timmar. 

Ketamin metaboliseras till norketamin som i sin tur har en halveringstid på 5 timmar 

(36, 40). Metaboliten har dock inte kopplats till den antidepressiva effekten (34). För att 

se en varaktig effekt krävs troligtvis upprepad tillförsel, något som stöds av tidigare 

fynd (45, 48). Hur sådan behandling tolereras är för närvarande oklart. Det nuvarande 
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underlaget är begränsat och det saknas studier som undersökt långtidseffekter och 

säkerhet med upprepade infusioner ketamin. Därutöver är många frågor för tillfället 

obesvarade. Hur ofta och hur länge kan en depression behandlas med ketamin? Bör 

ketamin ges under den akuta fasen av en depression eller kan patienter med TRD 

behandlas under en hel episod? 

 

 
Dosering 

 

I samtliga studier som undersökt intravenös tillförsel har ketamin doserats 0,5 mg/kg 

och baserats på den dos som ursprungligen använts (40, 47). Varierande dosering har 

emellertid rapporterats, där en del patienter inte uppnått effekt förrän vid 0,75 mg/kg 

ketamin, medan andra fått effekt av 0,1 mg/kg (49). Vid anestesi används doser mellan 

1,0–4,5 mg/kg (35), vilket är högre än vad som är aktuellt för antidepressiv behandling. 

Även i missbrukssammanhang förekommer högre doseringar.  

 

 
Biverkningar  

 

Eftersom doseringen skiljer sig åt för användning vid anestesi och vid depression ser 

även biverkningsprofilen annorlunda ut. I vilken utsträckning och hur pass allvarliga 

biverkningar som kan förväntas är oklart (16) . Dock lyfts frågan om vad som kan 

tolereras. Behandlingen är aktuell för patienter med TRD, vilket innefattar patienter 

med svår depression, stor funktionsförlust och där effekt av annan antidepressiv 

behandling uteblivit. Generellt bör det finnas en balans mellan effekt och biverkningar 

men vid svåra sjukdomar kan allvarligare biverkningar accepteras och speciellt om de är 

övergående. Patienten får dock inte bli en fara för sig själv eller för andra. Med det sagt 

finns fortfarande restriktioner och säkerhetsaspekter kring ketamin som behöver ses 

över för att antidepressiv behandling ska vara aktuell. 

 

I de studier som analyserades förekom biverkningar i större utsträckning hos de som fått 

ketamin än hos de som fått placebo. Vanliga biverkningar i samtliga studier (40-44) var 

huvudvärk, yrsel, illamående och dissociation. Flera studier (40-42) rapporterade att de 

dissociativa biverkningarna försvann efter 110–120 minuter. I studie 4 (43) var 

biverkningarna övergående inom 4 timmar. Tre patienter som behandlats med ketamin i 

studie 3 (42) valde på grund av biverkningar att avsluta. I studie 5 (44) förekom 

biverkningar i högre frekvens vid den högre doseringen av esketamin där två patienter 

avslutade behandlingen till följd av dissociativa symtom. I studie 2 (41) användes 

midazolam i en dosering som anpassades till att motsvara ketamin. Biverkningarna i 

dessa patientgrupper påminde om varandra och det förekom yrsel, huvudvärk, torr mun, 

illamående och kräkningar samt sämre koordination i båda behandlingarna. I övrigt sågs 

blodtryckshöjningar, vilket är en välkänd biverkan av ketamin. I studie 2 (41) noterades 

lindriga höjningar hos majoriteten av patienterna. Dock avbröts behandlingen av två 

patienter på grund av alltför stora förändringar. I studie 4 (43) sågs blodtryckshöjningar 

som inte krävde behandling samt återställdes efter 4 timmar. Studie 3 (42) rapporterade 

inga höjningar i blodtryck eller puls och studie 5 (44) rapporterade att en patient som 

fått esketamin i den högre dosen fått en blodtryckshöjning som avtog inom 2 timmar 

utan åtgärdande behandling. 
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Administreringsväg 

 

I nuläget administreras ketamin intravenöst. Denna typ av administrering är både 

tidskrävande och kostsam jämfört med preparat som ges exempelvis peroralt. Dock har 

ketamin vid peroral tillförsel låg biotillgänglighet (ca 20 %) på grund av 

förstapassagemetabolism (36). Det är därför önskvärt att undersöka möjligheterna till 

alternativa administreringsvägar. I studie 4 (43) behandlades patienterna med intranasalt 

ketamin vars biotillgänglighet är ungefär 50 % (36). Till följd av detta uppmättes lägre 

nivåer av ketamin och dess metaboliter i blodet, vilket även förklarar varför patienterna 

fick något lägre respons än vad som kunde ses vid intravenös tillförsel. Patienterna fick 

därtill en lägre dos än vad som motsvarar 0,5 mg/kg ketamin vilket kan vara en 

bidragande faktor till utfallet. 

 

 
Esketamin 

 

I majoriteten av studierna behandlades patienterna med ketamin. Undantag gjordes i en 

av studierna där intravenös infusion av esketamin i varierande dos användes (44). S-

isomeren är mer potent än R-isomeren vilket resulterar i större analgetisk och anestetisk 

effekt. Därutöver har S-isomeren eventuellt mindre psykotomimetiska biverkningar, 

även om studie 5 rapporterade att dissociativa biverkningar förekom (44, 50). 

Biverkningarna var dosberoende så till vida att fler biverkningar rapporterades i 

gruppen med högre dosering. Vilken isomer som skulle innebära den optimala 

antidepressiva behandlingen är oklart (50). Möjligen skulle intranasalt esketamin kunna 

motsvara intravenöst ketamin med fördelen att toleransen förbättras och mindre 

biverkningar förekommer (51).  

 

 

Metoddiskussion 

 

Litteraturstudier möjliggör ett tillvägagångssätt att metodiskt och kritiskt kunna 

sammanställa information och resultat från flera källor. Till litteraturstudiens fördel kan 

författaren själv bestämma varifrån material ska hämtas utifrån specificerade 

inklusionskriterier. Valet av material till denna litteraturstudie baserades bland annat på 

att finna material med så lika inklusion- och exklusionskriterier som möjligt för att 

kunna göra en sammanställning och bedömning. Eftersom ketamin är ett godkänt 

läkemedel på andra indikationer än depression exkluderades övriga tillstånd. Därutöver 

skulle effekten av enbart ketamin undersökas, varpå studier med syftet att undersöka 

ketamin vid samtidig administrering av andra läkemedel eller ECT uteslöts. Patienterna 

fick dock under studiernas gång fortsätta med sina förskriva läkemedel. Valet av 

MADRS och HDRS som mätinstrument av depressionens svårighetsgrad grundades 

dels på att de är kliniskt välanvända men också på att inkluderade studier skulle ha lika 

utfallsvariabler. Detta för att kunna jämföra eventuella effekter av ketamin och på så vis 

besvara frågeställningen. 

 

En nackdel med litteraturstudier är användning av begränsningar vid inhämtning av 

material. Litteraturstudien begränsades till RCT för att få studier med hög 

evidensstyrka. Exklusionskriterierna för litteraturstudien, i kombination med begränsat 

urval, gjorde att få studier matchade. Om annan form av studiedesign hade tillåtits, hade 

fler studier kunnat ingå i urvalet. Ytterligare en nackdel med litteraturstudier är att 

feltolkningar av text och statistisk kan leda till felaktiga resultat och slutsatser. 
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Framtiden 

 

I slutet av 2013 klassades esketamin som ”breakthrough therapy” av U.S Food and 

Drug Administration (FDA). Klassificeringen innebär att utveckling och översyn av 

läkemedel som används för att behandla allvarliga sjukdomar påskyndas och att de 

kliniska effekter som rapporterats tyder på att det finns avsevärd förbättring i jämförelse 

med tillgänglig behandling (52). Den 5:e mars 2019 godkände FDA Spravato™ 

nässpray, innehållande esketamin. Spravato™ godkändes som tillägg till orala 

antidepressiva läkemedel på indikationen TRD. Nässprayen självadministreras av 

patienten på klinik under uppsyn av läkare och får inte användas i hemmet. Risk för 

biverkningar medför att patienten monitoreras i minst två timmar efter administrering. 

Spravato™ är för närvarande endast tillgängligt genom särskild distribuering på grund 

av biverkningsprofilen och missbrukspotential (53). 

 

Enligt en praxisundersökning genomförd av Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU) används ketamin som behandling i minst sju av Sveriges landsting. 

Ett landsting rapporterade att ketamin användes som alternativ till ECT, två landsting 

använde ketamin inom en klinisk prövning och tre landsting svarade att ketamin 

används som upprepade infusioner till patienter som är terapiresistenta eller 

självmordsbenägna (16). I december 2018 avslutades en studie utförd vid Lunds 

universitet där ketamin jämfördes som behandlingsalternativ till ECT (54). I början av 

2019 pågick rekrytering av patienter dels till en studie vid Norra Stockholms Psykiatri 

och Karolinska universitetssjukhuset för att undersöka ketamins effekt vid 

terapiresistent depression, samt planering och förberedelse av en multicenterstudie i 

Sverige där effekten av ketamin och ECT jämförs vid bipolär depression (55, 56). Vid 

sidan om pågående forskning i Sverige fanns i mars 2019 över 150 registrerade studier 

under ”depression” och ”ketamine” (57), vilket talar för ett utbrett intresse för ketamin 

som antidepressiv behandling.  

 

 

SLUTSATS 

 

Terapiresistent depression är ett mycket allvarligt tillstånd där effektiv behandling 

saknas men behovet är stort. Ketamin gav efter 24 timmar statistiskt signifikanta 

förbättringar i depressionens svårighetsgrad samt behandlingsrespons som varierade 

mellan 44–71 %. Det sammanfattande resultatet från denna litteraturstudie av ketamin 

som antidepressiv behandling vid TRD verkar lovande men underlaget är för 

närvarande begränsat av ett fåtal små studier. Svaret på frågeställningen är: Ketamin har 

effekt mot terapiresistent depression. Hur länge effekt kan bibehållas ligger dock längre 

fram i tiden att fastställa. 
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