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Sammanfattning   
 

 Att känna sig ledsen, olycklig och nedstämd ibland är helt naturligt. För att nedstämdheten ska kallas 

depression ur medicinsk synvinkel krävs att man dagligen under minst två veckor känner sig nedstämd och 

upplever minskad glädje och intresse för vanliga aktiviteter. I dag behandlas depression med kognitiv terapi 

eller medicinering. Några exempel på läkemedelsgrupper är Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), 

Tricykliska antidepressiva (TCA) och Selektiva Serotoninåterupptagshämmare (SSRI). SSRI-läkemedlen verkar 

genom att hämma återupptaget av serotonin i CNS-neuronen. Några av de vanligaste preparaten är Sertralin, 

Fluoxetin, Paroxetin och Citalopram. Preparaten används som förstahandspreparat för mildare form av 

depression hos vuxna och ungdomar.   

Dock kan läkemedlen ge biverkningar i form av illamående, muntorrhet, huvudvärk, sömnstörning, ångest och 

sexuell dysfunktion. Biverkningsbilden skiljer sig något mellan de olika SSRI-preparaten.  

Syftet med detta arbete är att uppmärksamma den problematik, som ses i samband med utsättning av SSRI hos 

patienter som blivit diagnostiserade med depression.   

Detta arbete är baserat på vetenskapliga artiklar tagna från databasen PubMed och Google Scholar. MeSH. 

termen som användes under sökning var ” SSRI AND discontinuation AND withdrawal”. Inklusionskriterierna 

var att studien skulle vara skriven på engelska, vara baserad på människor och att studien skulle belysa 

problematiken med utsättning av SSRI preparat.  

Utifrån de studier som användes framkom att det finns problem kring utsättning av SSRI, men också att det 

finns en variation mellan de olika SSRI preparaten. Vidare kunde bevisas att nedtrappning under en längre 

period minskade utsättningssymptomen jämfört med tvärt avbrott. Slutsatsen av detta arbete är att tvärt avbrott 

med SSRI preparat ger utsättningssymptom. Utsättningssymptomen är icke dosberoende och skiljer sig mellan 

de olika SSRI preparaten. Minst besvär fås av preparat med lång halveringstid som t.ex. fluoxetin.  Även 

nedtrappning under längre period har visats minska utsättningssymptomen.  
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Abstract   
  

Feeling sad, unhappy and depressed at times is quite natural. To be called depression from a 

medical point of view it requires feeling depressed with experience of reduced pleasure and 

interest in usual activities daily for at least two weeks.    

Today depression is treated with cognitive therapy or medication. Examples of some different 

classes of antidepressant drugs are MAO inhibitors, TCAs and SSRIs. SSRI substances work 

by inhibiting the reuptake of serotonin in CNS neurons. Some of the most common medicinal 

preparations are Sertraline, Fluoxetine, Paroxetine and Citalopram. They are used as primary 

therapy for milder forms of depression in adults and adolescents. 

However, the drugs can cause some side effects such as nausea, dry mouth, headache, sleep 

disturbance, anxiety and sexual dysfunction. The side effects can differ somewhat between 

the different SSRIs. 

The purpose of this work is to highlight the problems which are seen in connection with the 

discontinuation of SSRI in patients diagnosed with depression. 

This work is based on scientific articles taken from the database PubMed and Google Scholar. 

The MeSH terms used during the search were "SSRI AND Discontinuation AND 

withdrawal." Inclusion criteria were that the studies should be written in English, be based on 

human trial and highlight the problems associated with discontinuation of SSRIs. 

Based on the studies used there are problems around the discontinuation of SSRIs, but there is 

also a variation between the different SSRIs.   

In addition it could be seen that withdrawal over a longer period decreased withdrawal 

symptoms compared to abruptl interruption.   

The conclusion of this work is that abrupt interruption of SSRIs gives withdrawal symptoms. 

Withdrawal symptoms do not depend on dose and they differ between various SSRI drugs. 

Least problems are caused by drugs with long half-lives such as Fluoxetine. Gradually 

decreasing the dose during an extended period of time has been shown to reduce withdrawal 

symptoms.  
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Förord   
  

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår i Farmaceutprogrammet 180 

högskolepoäng. Arbetet utfördes under 10 veckor under andra delen av vårterminen 2012 på 

Linnéuniversitetet i Kalmar.    
  

Jag vill tacka min handledare Christer Berg som tog sig tid att hjälpa mig. Utan honom skulle 

detta arbete ha aldrig blivit av. Ett stort tack även till Anki Koch-Schmidt för hennes goda råd 

och Karin Sjödahl som tog sig tid att hjälpa mig rätta språket.     

Jag vill även tacka mina goda vänner Ana Gagulic, Aroa Issa, Eldina Semovic och Maja 

Kraleva för allt stöd och kärlek. Jag skulle även vilja tacka min familj som alltid har trott på 

mig.      
  

Kalmar 2012-06-07  
  

Rozhan Nawzad Ali  
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Förkortningar 
 

MAO-hämmare - Monoaminoxidashämmare 

 

SNRI - Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare 
 

SSRI - Selektiva Serotoninåterupptagshämmare 

 

TCA - Tricykliska antidepressiva 

 

SD - Standardavvikelse  

 

SPSS 10,0 - Är ett dataprogram för statistiska bräkningar  

 

DSM-IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  

DESS - Discontinuation-Emergent Signs and Symptoms  

MADRS - Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale  

HDRS eller HAM-D - Hamilton Depression Rating Scale  

SQ - Symptom Questionnaire   
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Introduktion  
  

Historik   
  

Depression är ett stort problem i dagens samhälle. Risken för en person att någon gång 

utveckla en psykisk sjukdom är 30 % (1).  Depression är inget nytt, utan det finns redan 

omnämnt i texter från antiken av bl.a. Hippokrates (2). Han beskriver begreppet melankoli. 

Hippokrates förklarade att individens hälsa var bundet till förhållanden mellan de fyra 

kroppsvätskorna blod, slem, gul galla och svart galla. Då dessa vätskor var i balans var 

individen frisk, men personer som dominerandes av svart galla bedömdes ha en melankolisk 

personlighetstyp.   
  

Under 1700- och 1800-talen skiftade vården sitt fokus till symtomatologin för melankoli 

snarare än på orsakssambanden (2). Det var också under denna tid som synen på depression 

förändrades och användningen av mer humana behandlingsmetoder påbörjades. På 1800-talet 

utvecklades det moderna begreppet depression. Det var under denna period som sjukdomen 

mer tydligt separerades från andra psykiska störningar, som till exempel schizofreni.   
  

Efter andra världskriget utvecklades elektrokonvulsiv terapi (ECT) och effektiva farmaka mot 

depression kom ut på marknaden. Detta medförde att patienter med depression kunde 

behandlas mer effektivt. Lanseringen av Imipramin skedde 1957 och MAO-hämmare 1958 

(2). Patienter behövde inte längre vistas långa perioder på mentalsjukhus, utan kunde 

behandlas snabbt och effektivt. Även patienter med mildare grad av depression kunde nu 

behandlas.   
  

  

  

Depression      
  

Att ibland känna sig ledsen, olycklig och nedstämd är helt naturligt. För att nedstämdheten 

ska kallas depression ur medicinsk synvinkel krävs att man dagligen under minst två veckor 

känner sig nedstämd och upplever minskad glädje och intresse för vanliga aktiviteter (3). Man 

presterar också sämre på arbetet och den sociala förmågan har försämrats. Symtomen ska 

pågå under större delen av dagarna.   

Enligt DSM-IV:s kriterier för depression krävs minst fem av nedan nämnda symtom (2):  
  

 Nedstämdhet  

 Minskat intresse eller minskad glädje   

 Avsevärd viktnedgång  

 Sömnlöshet eller hypersomni  

 Psykomotorisk agitation eller hämning  

 Trötthet eller intressebortfall  

 Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor  

 Koncentrationssvårigheter   

 Återkommande tankar på döden  
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Budskap mellan hjärnans olika celler förmedlas genom signalsubstanser. Några av de 

signalsubstanser som är inblandade vid depression är serotonin, noradrenalin och dopamin 

(3).   
  

Glädje, ångest, oro och sorg är exempel på känslor som regleras av dessa signalsubstanser. 

Vid depression är signalsubstanserna och deras samspel med receptorerna i obalans. Yttre 

utlösande faktorer kan också vara relevanta exempelvis om individen är utsatt för stress.   

Vid stress påverkas samspelet mellan signalsubstanser och stresshormoner. Om man är 

stressad under en längre period kan det öka risken att drabbas av en depression (3). Både akut 

och kronisk stress kan leda till en obalans i hjärnans signalsubstanser.   

Genetiken har också betydelse för uppkomsten av en depressiv sjukdom, vilket betyder att 

vissa människor är känsligare och har lättare för att bli deprimerade.   
  

  

  

 Medicinsk    
  

I dag behandlas depression med kognitiv beteende terapi i första hand och i andra hand med 

medicinering enligt de riktlinjer som utarbetade av Socialstyrelsen. De vanligast föreskrivna 

läkemedlen mot depression ökar koncentrationen av noradrenalin och serotonin i centrala 

nervsystemet, genom att förhindra återupptaget av transmittorsubstanserna i synapsklyftan. 

Effekten av medikamentella behandlingar kommer gradvis, med full effekt först efter 3-4 

veckor. Det finns många olika typer av antidepressiva läkemedel, enligt nedan. 
  

  

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)  
  

MAO-hämmare är en grupp antidepressiva läkemedel som verkar genom att reversibelt 

hämma monoaminoxidas (ett enzym, som i hjärnan deltar i katabolismen av 

signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin). Effekten är en höjd koncentration 

av serotonin och andra monoaminer, som noradrenalin och dopamin, i hjärnan (4). Detta gör 

MAO-hämmare effektmässigt mycket kraftfulla. Noradrenalin ökar också i andra delar av 

kroppen, vilket kan leda till en hypertensiv kris (högt blodtryck, som kan leda till hjärtsvikt 

p.g.a. att hjärtat inte orkar med den ökade belastningen) och andra biverkningar. På grund av 

dessa biverkningar används inte MAO-hämmare som ett förstahandspreparat mot depression.  

   
  

Tricykliska antidepressiva (TCA)  
  

TCA verkar genom att blockera membranreceptorer presynaptiskt och därmed återupptag av 

framförallt serotonin och noradrenalin vilket leder till att koncentrationen av aminer i 

synapsklyftan ökar, som leder till högre receptoraktivitet (4). Läkemedlets antidepressiva 

effekt är lika bra eller bättre än SSRI preparaten, men biverkningarna är det som har fått TCA 

att inte längre vara en förstahands preparat (5). De största nackdelarna med TCA är de 

antikolinerga effekterna och deras kardiotoxiska egenskaper (risker vid överdos etc.).   
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Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)  
  

De nyaste antidepressiva preparaten är SSRI. Substanserna verkar genom att hämma 

återupptaget av serotonin i CNS-neuronen. Några av de vanligaste preparaten är Citalopram, 

Sertralin, Paroxetin och Fluoxetin, figur 1-4.  
  

  

 

 

 

 
Figur 1. Citalopram: [3-(Dimetylamino)propyl] 

             -1-(p-fluorofenyl)-1,3-dihydro-5-isobenso- 

furankarbonitril 

                                                                                   Figur 2. Sertralin: (1S,4S)-4-(3,4- Diklorofenyl) 

                                                                                                           -1,2,3,4-tetrahydro-N-metyl-1-naftylamin  

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Paroxetin: (3S,4R)-3-[(1,3-Bensodioxol                      Figur 4. Fluoxetin 3-Fenyl-N-metyl-3- 

            -5-yloxi)metyl]-4-(p-fluorofenyl)piperidin                                [p(trifluorometyl)fenoxi]propylamin 

 

 

Preparaten används som förstahandspreparat för mildare form av depression hos vuxna och 

ungdomar. SSRI-preparat är också lämpligt för behandling av äldre patienter på grund av att 

dessa läkemedel inte har antikolinerga eller kardiovaskulära biverkningar (6). Dock kan 

läkemedlen ge biverkningar i form av illamående, muntorrhet, huvudvärk, sömnstörning, 

ångest och sexuell dysfunktion. Biverkningsbilden skiljer sig något mellan de olika SSRI-

preparaten.  

Den kliniska effekten av SSRI vid behandling av depression är ungefär densamma som 

tricykliska läkemedel och det tar lika lång tid innan effekten erhålls (6). Men SSRI preparat 

orsakar inte i lika stor grad akut toxicitet som de klassiska TCA preparaten.    
  

Under 2011 behandlades närmare 800 000 svenskar (270 000 män och 520 000) kvinnor med 

antidepressiva läkemedel, Tabell I. Huvuddelen av dessa patienter fick SSRI preparat (555 

000 patienter). Övriga behandlades huvudsakligen med mirtazapin (n=130 000), TCA (n=97 

000) och Venlafaxin (n=67 000) (7).    
  

Tabell I Antal män och kvinnor som under år 2011 fick minst en förpackning expedierat av olika SSRI-preparat 

(ATC-kod N06AB). Totalsiffran anger antalet personer som även fått 2 eller flera olika typer av SSRI-preparat. 
 

Preparat         Kvinnor          Män            Total  

N06AB03 Fluoxetin 33 358 11 504 44 862 

N06AB04 Citalopram 176 799 83 987 260 786 

N06AB05 Paroxetin 19 802 11 009 30 811 

N06AB06 Sertralin 108 982 56 690 165 672 

N06AB08 Fluvoxamin 190 121 311 

N06AB10 Escitalopram 39 423 22 413 61 836 

Total ATC-kod N06AB 179 755 364 881 544 636 
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De olika SSRI preparaten skiljer sig lite ifrån varandra farmakokinetiskt.   

  

Paroxetin absorberas i stor utsträckning efter oral tillförsel och genomgår första 

passagemetabolism. Beroende på första passagemetabolismen blir mängden av systemiskt 

tillgängligt paroxetin mindre än den som absorberas i mag-tarmkanalen. Systemiska steady 

state-nivåer uppnås 7-14 dygn efter behandlingens början. Paroxetin har en omfattande 

vävnadsdistribution och farmakokinetiska beräkningar indikerar att proteinbindningsgraden är 

omkring 95% vid terapeutiska koncentrationer (8). Generellt utsöndras 2 % i oförändrad form 

av den givna dosen av paroxetin i urinen och omkring 64 % som metaboliter. Omkring 36 % 

av dosen utsöndras med faeces, troligtvis via gallan, där paroxetin i oförändrad form 

representerar mindre än 1 % av dosen (8).   

Eliminationshalveringstiden är varierande men i allmänhet omkring ett dygn.  
  

Biotillgängligheten ökar då sertralin intas tillsammans med mat och genomgår omfattande 

första passage-metabolism i levern. Cirka 98 % av cirkulerande läkemedel binds till 

plasmaproteiner (9).  

Den genomsnittliga halveringstiden för sertralin är cirka 26 timmar (inom området 22-36 

timmar). Sertralin genomgår omfattande metabolism hos människa, och metaboliterna 

utsöndras i feces och urinen i lika mängd. Endast en liten mängd (<0,2 %) av oförändrat 

sertralin utsöndras i urinen (9).   
  

Citalopram absorberas snabbt efter oral administrering. Maximal plasmakoncentration erhålls 

efter i genomsnitt 4 (1-7) timmar och steady-state koncentrationer uppnås efter 1-2 veckor 

(10). Cirka 80 % av citalopram binder till plasmaprotein.  

Halveringstiden i plasma är ca 1½ dygn. Citalopram elimineras i första hand via levern (85 %) 

men även via njurarna (15%). Av given dos utsöndras 12-23 % oförändrat i urin (10).  
  

Efter oral administrering absorberas fluoxetin väl från mag-tarmkanalen. Fluoxetin är till 

cirka 95 % bundet till plasmaproteiner och distribueras i stor grad (distributionsvolym: 20-40 

l/kg). Fluoxetin metaboliseras huvudsakligen i levern av det polymorfa enzymet CYP 2D6 till 

den aktiva metaboliten norfluoxetin (demetylfluoxetin) genom demetylering (11).   

Halveringstiden för eliminationen är 4-6 dagar för fluoxetin och 4-16 dagar för norfluoxetin. 

Dessa långa halveringstider gör att läkemedlet finns kvar i kroppen 5-6 veckor efter det att 

medicineringen upphört. Utsöndring sker huvudsakligen (omkring 60 %) via njurarna (11).  

 

Många av SSRI-preparaten hämmar cytokrom P450 enzymet CYP 2D6. Därför 

rekommenderas försiktighet vid samadministrering av flekainid, propafenon och metoprolol 

eller vissa läkemedel som verkar på CNS och som huvudsakligen metaboliseras av CYP2D6, 

t.ex. antidepressiva medel som desipramin, klomipramin och nortriptylin eller neuroleptika 

som risperidon, tioridazin och haloperidol (8, 9, 10). 

Vilken behandlingsform som skall väljas avgörs av depressionens svårighetsgrad och hur den 

yttrar sig. Vid lätt och måttlig depression finns ingen tydlig skillnad i effekt mellan 

psykologisk terapi och läkemedelsbehandling. Vid djup depression tycks 

läkemedelsbehandling vara mer effektivt (12). 

Det tar ca 2 till 4 veckor för SSRI-preparaten att ge en synbar förbättring.  

Om läkemedlet inte ger det önskade effekten kan i första hand dosen höjas, och i andra hand 

bytas till ett annat läkemedel med annorlunda verkningsmekanism. Psykologisk terapi kan 

användas som tillägg till läkemedelsbehandling, när enbart läkemedelsbehandlingen inte ger 

effekt (12). 
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Syfte  

  

Syftet med detta arbete är att redovisa den problematik som ses i samband med utsättning av 

Selektiva Serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat) hos patienter som blivit 

diagnostiserade med depression.   
  

  

Material och metoder   

  

Detta arbete är baserat på vetenskapliga artiklar tagna från databasen PubMed och Google 

Scholar. MeSH-termen som användes under sökning var ” SSRI AND discontinuation AND 

withdrawal”. Även sökningar i Cochrane gjordes, men inga relevanta träffar hittades. 

Sökningen i PubMed gav 223 resultat och av dessa var fyra artiklar relevanta dvs. de ända 

som belyste problematiken med utsättning av SSRI. I Google Scholar hittades två relevanta 

artiklar. Sökningen gjordes mellan den 27e mars och 20e april 2012.    
  

Inklusionskriterierna var att studien skulle vara skriven på engelska, vara baserad på 

människor och belysa problematiken med utsättning av SSRI preparat. Studien fick inte vara 

äldre än 15 år. 
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Resultat      

  

Studie 1  

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Discontinuation Syndrome: A Randomized 

Clinical Trial  

Rosenbaum J.F., Fava M., Hoog S.L., Ascroft R.C., och Krebs W.B. (13) 

  

Syfte: Syftet med denna studie var att prospektivt undersöka och kontrollera effekten av ett 

abrupt avslut av antidepressiv långtidsbehandling.   
  

Metod: Denna studie var en open-label, 4-veckors lång studie som ägde rum i flera center. I 

studien inkluderades en 1-veckas (5-8 dagar) randomiserad dubbelblind, placebosubstituerad 

period. Studien bestod av tre studieperioder: baslinje (period I), behandlings uppehåll (period 

II) och en återstabilisering (period III). Patienterna var på besök varje vecka från studiens start 

till studiens slut.   

83 % av de 242 deltagarna randomiserades till behandling med placebo antingen vid första 

eller andra besökstillfället. Resterande 17 % av patienterna fick fortsätta på SSRI preparaten. 

Men eftersom denna grupp var så liten i jämförelse med placebogruppen kunde den inte 

fungera som kontrollgrupp.   

Kriterierna för att kunna delta var:   

        1) Patienter över 18 år.   

        2) Tidigare diagnostiserats med depression och därmed behandlas med antingen  

            fluoxetin, sertralin eller paroxetin.  

        3) Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) värde ≤ 25; och   

        4) Pågående behandling (fluoxetin 20, 40 eller 60 mg/dag; sertralin 50, 100 eller 150  

            mg/dag eller paroxetin 20,40 eller 60 mg/dag) av depression under mer än 4  

            månader och mindre än 24 månader.  

Studien godkändes av Western Institutional Review Board, och alla deltagare gav ett skriftligt 

godkännande.         

Två uppsättningar av statistiska analyser togs. Majoriteten av testerna genomfördes mellan 

behandlingsgrupperna och inkluderade endast de patienter som hade avslutat sin behandling.  

  

För att patienterna skulle kunna klassificeras att ha upplevt utsättningssymptom, måste minst 

fyra patienter rapportera in samma symptom.   

     

Resultat:  

Av de 242 patienter som randomiserades, kvalificerade 231 patienter att gå vidare till period 

II. Av dessa fick 192 patienter avsluta sin behandling med SSRI preparaten och påbörja 

placebo. 220 patienter (91 %) avslutade studien.   

DESS värden efter avslutad behandling ökade signifikant hos de sertralinbehandlade 

patienterna (5.7 ± 6.96; p < .001) och hos de paroxetinbehandlade patienterna (7.8 ± 8.55; p < 

.001) men inte hos de patienter som behandlades med fluoxetin (0.2 ± 5.22; p = .578).   

I slutet av placeboperioden var utsättningssymptomen signifikant mindre hos patienter 

behandlade med fluoxetin jämfört med patienter behandlade med sertralin eller paroxetin 

(14%, 60%, 66%  respektive), figur 5.   
 

Efter avslutad behandling ändrades HDRS28 värdena signifikant. Det var mycket högre hos 

sertralinbehandlade (3,5±6,68; p < .001) och paroxetinbehandlade patienter (5,6 ± 9,20; p < 

.001 ) än fluoxetinbehandlade patienter (-0,1 ± 5,26; p = .943). Vid en jämförelse mellan 
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grupperna hittades en signifikant skillnad i HDRS28 värden efter avslutad behandling, men inte 

under behandlingsperioden.   

  Figur 5. Avbrottssymptom efter avslutad behandling med olika SSRI-läkemedel.  

  

  

Signifikanta ändringar i SQ ångestskala efter avslutad behandling hittas i de 

sertralinbehandlade (2,9 ± 6,54; p < 0,001) och paroxetinbehandlade (4,0 ± 7,96; p < 0,001) 

patienterna, men inte hos fluoxetinbehandlade (0,5 ± 4,50; p = 0,515) patienter. Under 

behandling sågs ingen skillnad mellan grupperna.    

Signifikanta ändringar i SQ depressionsskalan efter avslutad behandling hittas hos de 

sertralinbehandlade (3,0 ± 5,97; p < .001) och paroxetinbehandlade (4,4 ± 6,44; p < .001) 

patienterna, men inte hos fluoxetinbehandlade (0,0 ± 4,56; p = .998) patienter. Under 

behandling sågs ingen skillnad mellan grupperna.   

Signifikanta ändringar i SQ ilska/fientlighetsskala efter avslutad behandling hittas hos de 

sertralin behandlade (4,8 ± 7,39; p < .001) och paroxetin behandlade (4,8 ± 7,68; p < .001) 

patienter, men inte hos fluoxetinbehandlade (1,4 ± 5,55; p = .143) patienter. Under behandling 

sågs ingen skillnad mellan grupperna.    
  

  

  
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Antal  

patienter  

som  

upplevde  

symtom 

Fluoxetin (n=63) Sertralin (n=63) Paroxetin (n=59) 



14 
 

Studie 2    

An assessment of selective serotonin reuptake inhibitor discontinuation symptoms with 

citalopram.  

Markowitz J.S., DeVane C.L., Liston H.L. och Montgomery S.A. (14) 

  

Syfte: Syftet med denna dubbelblinda, placebokontrollerade studie var att analysera data om 

utsättningssymtom av citalopram förskrivna till patienter med depression, för att förhindra 

återfall.  
  

Metod: I en placebokontrollerad, dubbelblind, långtidsstudie observerades potentiella 

avbrottssymptom efter tvärt avbrott av citalopram. I denna studie deltog 391 patienter som 

uppfyllde DSM-III-R kriterierna för djup depression. Av dessa svarade 226 patienter och de 

randomiserades med en kvot 2:1 till citalopram respektive placebo under 24 veckor, varefter 

utsättning skedde. De patienter, som sattes i citalopramgruppen, fick under de 24 veckorna 

behålla de doser som de hade gått på innan. Data erhölls sedan två veckor efter avbrott med 

citalopram, och användes sedan för jämförelse mellan grupperna, Tabell II. Innan 

randomisering genomfördes gjordes en jämförelse av doseringar för att utse om något av 

avbrottssymtomen berodde på dosering. Statistisk skillnad mellan placebo och citalopram 

bestämdes med hjälp av chi-tvåfördelning.  
  

Resultat: Av totalt 226 patienter, randomiserades 152 st. (67 %) till fortsatte behandling med 

citalopram och 74 st. (33 %) fick placebo. Återfall till depression skedde hos 13,8 % av 

patienterna som fortsatte på citalopram och 24,3 % av patienterna som randomiserades till 

placebo (p = 0,04). Alla patienter fullföljde studien. En jämförelse mellan grupperna med 

avseende på plötsliga symptom visade att uppkomsten av en eller flera händelser var 

likartade. De flesta av händelserna var milda i intensitet och inget överdrivet symtom 

rapporterades, Tabell II.   
 
 

Tabell II.  Uppkomst av symptom 2 veckor efter abrupt utsättning av citalopram.  

  

Symptom  Placebo n=72 (%) Citalopram n=150 (%) 
Illamående 0 0 

Kraftlöshet 2 (2,8) 4 (2,7) 

Huvudvärk  6 (8,3) 7 (4,7) 

Svindel 4 (5,6) 5 (3,3) 

Parestesi 3 (4,2) 2 (1,3) 

Tremor 3 (4,2) 1 (0,7) 

Ångest 4 (5,6) 3 (2,0) 

Koncentrationssvårighet 3 (4,2) 0 

Likgiltighet 4 (5,6) 1 (0,7) 

Kräkningskänsla  3 (4,2) 6 (4,0) 

Diarré 1 (1,4) 1 (0,7) 

Ökad svettning 2 (3,7) 1 (0,7) 

Artralgi  1 (1,4) 0 

   
  

Chi-tvåfördelningsanalysen visade ingen statistisk signifikant skillnad i uppkomsten av 

potentiellt avbrottssymptom hos patienter som fick högre doser av citalopram (60 mg/dag) än 

de som fick lägre dos (20 mg/dag) (p = 0,762). Avbrottssymptomen verkade inte vara 

relaterade till dosering.      
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Studie 3  

Discontinuation syndrome in dysthymic patients treated with selective serotonin 

reuptake inhibitors: a clinical investigation  

Bogetto F., Bellino S., Bonatto R.och Patria L. (15) 

  

Syfte: Syftet med denna studie är att bedöma graden och funktioner av avbrottssyndrom hos 

öppenvårdspatienter med dystymi och som har avslutat behandling med fluoxetin eller 

paroxetin.  
  
 

Metod: Studien omfattade 97 patienter (40 män och 57 kvinnor) mellan åldrarna 18 till 75 år 

[medium 45,98 ± 16,85 standardavvikelse (SD)]. Alla patienter uppfyllde DSM-IV kriterier 

för dystymi vid sitt första besök. De hade också en poäng på ≤ 7 på HAM-D skalan.  

På rekommendation av läkarna avbröt patienterna sin medicinering. Behandling ansågs inte 

längre vara nödvändig på grund av frånvaro av symptom. 52 av patienterna hade gått på 

paroxetin (medium dos 28,08 mg/dag ± 9,3 SD; median dos 20 mg/dag; intervall på 20 till 40 

mg/dag) och de återstående 45 patienterna hade gått på fluoxetin (medium dos 30,45 mg/dag 

± 9,76 SD; median dos 30 mg/dag; intervall 20 till 40 mg/dag).   

Två typ av avbrott karakteriserades; gradvis nedtrappning och abrupt avbrott. 65 patienter 

(67,0 %) fick gradvis trappa ner under 40,9 ± 22,5 (median 28) dagar. De övliga 32 

patienterna fick genom gå abrupt avbrott.  

Patienterna fick gå på återbesök fyra veckor efter de avbrutit sin medicinering. Vid 

återbesöket användes sedan HAM-D och MADRS samt en SSRI kontrollista för 

avbrottssymptom.   
  
 

Resultat: De två grupperna behandlade med paroxetin och fluoxetin visade ingen signifikant 

skillnad i behandlingsbilden med avseende på dosering, behandlingsperiod och distribution 

mellan gradvisa respektive abrupta avbrottstyper.   

Av de patienter som behandlats med paroxetin fick 22 patienter avbrottssymptom, medan 

avbrottssymptom hittades hos fyra patienter (8,9 %) av gruppen som behandlades med 

fluoxetin . Avbrottssymptom sågs redan efter 2,04 ± 0,72 SD dagar (median 2 dagar). 

Symptomens duration var mellan 1 till 10 dagar (4,92 ± 2,54 SD dagar (median 5 dagar)).  De 

vanligast förekommande symtomen visas i Figur 6.   
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Figur 6. De mer frekventa avbrottssymptomen hos patienter som behandlats med paroxetin och fluoxetin.  
 

Ändringen i HAM-D värde från studiens start till återbesöket var 0,09 ± 2,10 SD hos samtliga 

patienterna men hos gruppen som uppvisade avbrottssymptom var HAM-D värden 0,54 ± 

2,32 SD. Ändringen i MADRS värden hos samtliga patienter var 0,06 ± 2,05 SD och hos 

gruppen som uppvisade avbrottssymptom var värdet 0,00 ± 1,79 SD. Ingen signifikant 

skillnad hittades i HAM-D och MADRS skalorna mellan patienter som visade symptom och 

de som inte upplevde några avbrottssymptom. 
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Studie 4   

The effect of rate of antidepressant tapering on the incidence of discontinuation 

symptoms: a randomized study. (16)  

Tint A., Haddad P.M. och Anderson I.M.  
  

Syfte: Syftet med denna studie var att se utsättningssymptom av SSRI hos patienter 

diagnostiserade med depression. De fick utsätta sin medicinering antingen under en längre 

period (14 dagar) eller en kortare period (tre dagar).   

    

Metod: I studien deltog 28 patienter (17 kvinnor och 11 män) diagnostiserade med svår 

depression. Patienterna var behandlade med SSRI eller Venlafaxin under ≥ 6 veckor. 

Anledningen till utsättning var att deras läkare ville byta ut SSRI/SNRI mot något annat 

preparat. Patienterna bedömdes vid första mötet (T1) och randomiserades till två 

utsättningsgrupper där deltagarna skulle göra avbrott i sin medicinering under tre respektive 

14 dagar.   

Efter fem till sju dagar bedömdes patienterna på nytt (T2) och tilldelandes det nya preparatet. 

För att kunna mäta patienternas hälsa använde man sig av MADRS och DESS checklista. 

Varje DESS punkt poängsattes som obefintligt (0), mild (1), måttligt (2) och allvarligt (3).   

     

Resultat: 15 patienter randomiserades till gruppen med kortare utsättningstid och 13 till den 

med längre. Genomsnittsåldern var 39 år (SD ± 12 år) och durationen av nuvarande 

antidepressiv behandling var 62,4 (SD ± 11,5) veckor. Ingen statistiskt skillnad förelåg mellan 

grupperna.  Sju patienter var förskrivnal fluoxetin, varav fyra i den kortare utsättningsgruppen 

(S) och tre i den längre utsättningsgruppen (L).  21 patienter var förskrivna annat SSRI-

preparat, åtta personer paroxetin (3S, 5L), fem personer citalopram (4S, 1L) och tre personer 

fluvoxamin (1S, 2L)).  

Analys av data visade signifikant verkan av tid på DESS symptom (F(2,52) = 9,893, P < 

0,001). Den vanligaste nykomna eller förvärrade DESS-punkten  T2 var svindel (42%), 

huvudvärk (42%), nervositet/oro (42%), panikattack (32%), upphetsning (32%), illamående 

(32%) och plötsligt förvärrad sinnesstämning (32%).   

Totalt upplevde 13 patienter (46%) utsättningssymptom (paroxetin 5/8, citalopram 3/5, 

fluvoxamin 0/3 och fluoxetin 2/7).  

MADRS värdena ökade signifikant genom att utsätta antidepressiva läkemedlen (tid: F(2,52) 

= 3,371, P=0,046). Värden ökade från 29,7 ± 8,3 vid T1 till 33,8 ± 12,4 vid T2, och avtog 

sedan till 30,78 ± 12,1 vid T3.  

Även om DESS symptomen tenderade att vara lite högre hos den korta nedtrappningsgruppen, 

var detta inget signifikant (F(2,52) = 1,50, P = 0,232). Antalen incidenser av 

nedsättningssymptom för patienter som genomgick en kortare utsättning (7/15, 47%) skilde 

sig inte från de som genomgick en längre (6/13, 46%) (P = 1,0).  

Incidensen av utsättningssymptom hos patienter förskrivna fluoxetin (2/7, 29%) var 

numeriskt, men inte väsentligt lägre än de som hade förskrivits andra preparat med kortade 

halveringstid (11/21, 52%) (P = 0,40).      
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Studie 5  

Discontinuation symptoms in users of selective serotonin reuptake inhibitors in clinical 

practice: tapering versus abrupt discontinuation.  

Van Geffen E.C.G.,  Hugtenburg J.G., Heerdink E.R., Van Hulten R.P., Egberts A.C.G. (17) 

  

Syfte: Syftet med denna studie var dels att undersöka på vilket sätt patienten kunde avbryta sin 

SSRI terapi i klinisk verksamhet och dessutom att jämföra effekten av långsam nedtrappning 

med abrupt avbrott, och förekomsten av utsättningssymtom.  
  

Metod: Patienterna inkluderades på 16 öppenvårdsapotek i Nederländerna mellan den 1 

december 2002 och den 31 januari 2003. Inklusionskriterier för deltagande var: man eller 

kvinna över 18 år, en förskrivning av paroxetin, fluoxetin, fluvoxamin eller citalopram för 

minst två månaders bruk under det senaste halvåret samt sista dosen av antidepressivt 

läkemedel mellan två veckor och tre månader före inkludering i studien. Dessa patienter 

kontaktades och fick fylla i ett frågeformulär. Vid den här tiden krävdes inget godkännande av 

den etiska kommittén i Nederländerna för denna typ av studie. Det saknades tidigare uppgifter 

om antalet patienter som abrupt avbröt sin medicinering och vilka utsättningssymptom de 

fick.    

Förekomsten av utsättningssymtom bedömdes med hjälp av en holländsk översättning av 

DESS checklista. Patienterna tillfrågades om de hade upplevt en av de listade symtomen 

under den första veckan efter att de hade upphört med antidepressiv terapi, men som inte 

förekommit under antidepressiv användning.  

Patienterna ansågs ha upplevt ett utsättningssyndrom om antalet rapporterade DESS händelser 

ökade med fyra eller fler från utsättningens början till veckan efter återupptagen av 

antidepressiv terapi. 

Den primära faktorn av intresse var metoden för hur patienterna avslutade sin SSRI 

behandling, abrupt utsättande kontra nedtrappning under ett längre period. Patienterna 

ombads att ange på vilket sätt de avbröt sin antidepressiva behandling: Abrupt avbrott, med 

hjälp av ett eget nedtrappningsschema, med hjälp av ett schema utformat av läkare, med hjälp 

av ett schema utformat av en psykiater eller med ett schema från apoteket. Andra faktorer var 

kön, typ av SSRI, ålder och patientens kunskap om utsättningssymtom i början av 

behandlingen.  

T-test användes för att jämföra antalet nya DESS händelser och intra-individuell förändring i 

antalet DESS händelser bland grupper av variabler (abrupt utsättande kontra nedtrappning 

under längre period, man kontra kvinna, paroxetin jämfört med andra SSRI preparat och 

kunskap om utsättningssymtom vid start av behandlingen jämfört med brist på kunskap). 

Närvaron eller frånvaron av utsättningssyndrom behandlades som en binominal variabel. 

Relativa storleken för association mellan abrupt utsättande kontra nedtrappning under en 

längre period och närvaron av utsättningssymptom uttrycks som en relativ risk (RR) och 95% 

CI. Alla statistiska analyser genomfördes med användning av SPSS 10,0.  
  

Resultat: Av total 105 patienter som kontaktades kunde 85 av dem delta i studien. 74 (87%) 

av dessa patienter fyllde i och returnerade enkäten, varav 66 (78%) patienter motsvarade 

kriterierna för inkludering i studien.   

Medelvärdet (± SD) av patienternas ålder var 46,3 ± 14,0 år och 50 (76%) av patienterna var 

kvinnor. Paroxetin användes av 46 (70%) patienter, av vilken sju personer (11%) använde 

fluoxetin, sju personer (11%) fluvoxamin och sex personer  (9%) av citalopram. 

Medianvärdet av den dagliga dosen var 20 mg paroxetin, 20 mg för fluoxetin, 100 mg för 

fluvoxamin och 20 mg för citalopram. Av alla patienter avbröt 14 personer (21%) abrupt, 28 

personer (42%) använde sig av ett eget nedtrappningsschema, 20 personer (30%) använde ett 
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schema utformat av läkare och fyra personer (6%) ett schema utformat av en  psykiatriker. 

Nedtrappningsperioden varierade från 2 veckor till 4 månader.   

Patienter som abrupt avbröt behandlingen upplevde betydligt fler DESS händelser än de 

patienter som trappade ner under en längre period.  

Inga skillnader i utsättningssymptom gällande ålder, kön och föreskrivna SSRI. 39 (59%) av 

alla patienter fick utsättningssymptom.   

De vanligast rapporterade utsättningssymtomen var nervositet eller ångest, irritabilitet, anfall 

av gråt eller gråtmildhet, yrsel, sömnsvårigheter, förvirring eller svårigheter att koncentrera 

sig, huvudvärk, illamående och kräkningar.   

Problem i relationer med familj och vänner indikerades hos 29% av patienterna som abrupt 

avbröt behandling och hos 24% av de patienter som trappade ner gradvis. 33% av de patienter 

som abrupt avbröt behandlingen och 16% av de som trappade ner fick problem i kontakt med 

andra människor.   
  

  

  
  



20 
 

Studie 6  

Interruption of selective serotonin reuptake inhibitor treatment. Double-blind, placebo-

controlled trial.  

Michelson D., Fava M., Amsterdam J., Apter J., Londborg P. Tamura R. och tepner R.G. (18) 

  

Syfte: Syftet med denna studie var att systematiskt utvärdera symptom och effekter på dagliga 

funktioner i samband med avbrytande av SSRI behandlingen.  
  

Metod: Patienter diagnostiserade med depression och resultatrikt behandlade med fluoxetin 

(20-60 mg), sertralin (50-150 mg) eller paroxetin (20-60 mg) rekryterades från fyra olika 

regioner. Vid intagning hade patienterna medicinerats i minst fyra månader men inte längre än 

tre år, hade inga förändringar i dosering de senaste två månaderna och gick inte på några 

andra psykoaktiva läkemedel. Patienterna hade även ett poängtal på 10 eller lägre i en 21-

punkters version av HRSD, se Appendix I.   

Denna studie godkändes av etikprövningsnämnden för varje plats, varje patient gav ett 

skriftligt medgivande.   

Studien bestod av två femdagarsperioder separerade med 2-4 veckors mellanrum. Patienterna 

delades in i grupper via dubbelblind randomisering, varefter alla patienter fick 

placeboersättning under första femdagarsperioden. Därefter återupptog de sin ordinarie 

medicinering och bibehöll denna under den andra femdagarsperioden.   

Patienterna kontrollerades dagligen via en 17-punkts biverkningsskala under fem dagar från 

studiens början och under de två blind-perioderna av placebobehandling. Varje punkt var 

värderad från 0 till 3 (frånvarande, mild, måttligt eller allvarligt). Vid starten och slutet av 

varje femdagarsperiod gjordes en HRDS-21 samt en självskattad utvärdering av social och 

yrkesmässig verksamhet under de senaste fyra dagarna. Hjärtslag och blodtryck mättes vid 

varje besök.    
  

Resultat: 37 av 39 patienter behandlade med fluoxetin, 34 av 36 behandlade med sertralin och 

36 av 44 behandlade med paroxetin avslutade båda femdagarsperioderna av placebo 
substitution. Patienternas resultat påverkades marginellt av skillnad i ålder, kön, utsträckning 

av behandling med SSRI och utgångslägets behandlingar av symtomens svårighetsgrad.   

En ökning i symptombild för patienter behandlade med paroxetin blev statistisksignifikant 

efter andra dosen av placebo. Vid slutet av fjärde dagen visade sig försämringar på 13 av 17 

punkter på  skalan för oönskade händelser hos patienter behandlade med paroxetin, på tre av 

17 punkter för patienter behandlade med sertralin medan ingen försämring på någon av 

punkterna märktes hos patienter behandlade med fluoxetin. Bland patienter behandlade med 

paroxetin ökade besvären på flest punkter med ett medeltal på 0,5 till 1 på den 4-skaliga 

listan. För både paroxetin- och sertralinbehandlade patienter var svindel bland de symptom 

som flest patienter rapporterade ökade problem (procent av paroxetinbehandlade patienter 

som försämrades: aktiv behandling 5,7%, placebo 57,1%, P < 0,001; procent av de 

behandlade med sertralin försämrades av de med aktiv behandling 6,1% och placebo 42,4%, 

P = 0,002).  Av de patienter som behandlades med paroxetin upplevde många ökade 

svårigheter med illamående, ovanliga drömmar, trötthet eller utmattning, irritabilitet, instabil 

eller snabbt föränderlig humör, koncentrationssvårigheter, muskelvärk, känslan av att vara 

spänd, frossa , sömnsvårigheter, agitation och diarré under placebosubstitution. Patienter 

behandlade med sertralin upplevde försämringar gällande yrsel, ovanliga drömmar och 

illamående under placebosubstitution. Bland patienter behandlade med sertralin visades en 

ökning i antal spontant rapporterade fall av yrsel under placebosubstitution 

(placebosubstitution 35,3%, aktiv behandling 5,9%; P =0 0,007) . Bland patienter behandlade 

med fluoxetin sågs ingen statistiskt signifikant ökning i spontana rapporter av symptom under 

placeboperioden. I slutet av placeboperioden fick patienter behandlade med paroxetin en 
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statistiskt signifikant ökning i HRSD-21 och SAI poäng jämfört med den aktiva 

medicineringsperioden. Patienter behandlade med sertralin och fluoxetin uppvisade ingen 

signifikant ökning. Det fanns inget signifikant förhållande mellan dos eller den tid patienten 

blivit behandlad med läkemedel och nya symptom.   

Patienter behandlade med paroxetin rapporterade statistiskt signifikant försämring angående 

arbete, relationer, sociala aktiviteter och vid övergripande funktioner, medan patienter 

behandlade med sertralin visade försämring i övergripande funktioner medan patienter som 

behandlades med fluoxetin inte rapporterade någon förändring inom något av områdena under 

placebotiden.  

Patienter behandlade med paroxetin uppvisade en statistiskt signifikant ökning av ortostatisk 

ändringar i hjärtfrekvens (slag per minut) under placeboperioden jämfört med perioden av 

aktiv medicinering (medelhjärtfrekvens: aktiv medicinering 78,7 (SD = 12,2), placebo 82,3 

(SD = 15,9), P = 0,37; medelvärde  ortostatisk ändring av hjärtfrekvens: aktiv medicinering 

8,5 (SD = 8,8), placebo 12,5 (SD = 13,1), P = 0,020). Det påvisades ingen statistiskt 

signifikant ändring i mätvärdena hos patienter behandlade med sertralin och fluoxetin.      
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Diskussion   
  

  

Syftet med uppsatsen var att redovisa problematiken med utsättning av SSRI preparat hos 

patienter diagnostiserade med depression. De vetenskapliga artiklar som användes i denna 

studie behandlade problematiken med utsättning av SSRI preparat. Utifrån de studier som 

användes framkom att det finns problem kring utsättning av SSRI, men också att det finns en 

variation mellan de olika SSRI preparaten. Vidare kunde också påvisas att nedtrappning under 

en längre period minskade utsättningssymptomen jämfört med abrupt avbrott.   
  

  

Artikel 1 av Rosenbaum J.F. et. al.(13), var ett prospektivt randomiserat, kliniskt försök med 

totalt 242 patienter. Denna studie visade att de patienter som avbröt behandling med fluoxetin 

upplevde statistiskt färre utsättningssymptom än de patienter som behandlades med sertralin 

eller paroxetin.   

Bland de patienter som behandlades med paroxetin var de vanligaste spontant rapporterade 

händelserna: illamående, yrsel, sömnlöshet, huvudvärk och nervositet. Hos de 

sertralinbehandlade patienterna var de vanligaste spontant rapporterade händelserna 

huvudvärk, yrsel, nervositet, illamående och sömnlöshet, Bland de patienter som behandlads 

med fluoxetin var de vanligaste spontant rapporterade händelserna huvudvärk, sömnlöshet, 

onormala drömmar, asteni och ångest.  

Ett antal tidigare studier har granskat avbrottssymptom, som har uppstått i samband med 

individuell användning av SSRI, och har fört fram att risken för dessa händelser är relaterade 

till läkemedlets halveringstid (22-28).  
  

Hänsyn bör tas till vissa begränsningar i denna studie, som till exempel att deltagarna hade 

gått på SSRI behandling under minst 4 månader, såsom föreskrivits av psykiatriska eller 

allmänläkare. Därför har patienterna inte diagnostiserats på ett likartat systematiskt sätt och 

har inte slumpmässigt valts till de olika preparaten.   

Varken läkare eller patienter var blinda för patienternas läkemedelsbehandling. Detta i 

kombination med den korta studietiden ökar möjligheten att utredarens och patientens 

förväntningar kan ha påverkat resultaten. Detta motverkades delvis av den dubbelblinda 

tilldelning av patienter till behandlingsgrupperna: avbrott och närvaron av en liten 

kontrollgrupp.  

Detta arbete sponsrades av Eli Lilly and Company. Dr. Rosenbaum är anställd vid 

Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts. De andra författarna är alla 

medarbetare och mindre aktieägare Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana  
  

  

Artikel 2 av Markowitz J.S. et. al.(14), var en placebokontrollerad, dubbelblind, 

långtidsstudie där man observerade potentiella avbrottssymptom efter abrupt avbrott av 

citaloprambehandling. I denna studie deltog 226 patienter.    

I denna studie har inga av patienterna, som plötsligt bytt från citalopram till placebo, hoppat 

av på grund av biverkningar, vilket tyder på att eventuella symptom i samband med det 

snabba utsättandet av citalopram var milda och övergående.  

Eftersom ett antal symptom som ångest, kraftlöshet och sömnlöshet var vanligare hos dem 

som fick återfall, speglar denna eventuellt en ny uppkomst av depressiva symtom.  
  

Denna studie är begränsad av dess retrospektiva konstruktion, och genom utnyttjandet av en 

lång rad olika biverkningsskalor ledde det inte heller till ett specifikt verktyg för att värdera 

utsättningseffekter.   
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Undersökningar av SSRI preparats utsättningseffekter kan vara användbara att genomföra på 

friska deltagare, för att skilja mellan återkommande ångest/depressiva symptom och separata 

läkemedelseffekter.  

Detta arbete sponsrades av Forest Pharmaceuticals.    
  

  

Studie 3 av Bogetto F. et. al.(15), var en klinisk prövning som belyste problematiken med 

utsättning av fluoxetin eller paroxetin hos 97 öppenvårdspatienter med dystymi (en mild typ 

av kronisk depression).   

Utsättningssymptomens varaktighet var kort, från fem dagar upp till tio dagar. De vanligaste 

utsättningssymptomen bland patienterna var svindel (mer än 60%), illamående och kraftlöshet 

(ca 40%), irritation och koncentrationssvårigheter (nästan 31%). Nedtrappning under en 

längre period gav färre utsättningssymptom jämfört med abrupt avbrott. Dessa data är 

konsistent med andra tidigare utförda studier. Utsättningssymptomen var högre hos patienter 

behandlade med paroxetin jämfört med fluoxetin, även detta är konsistent med tidigare 

studier. Men resultaten går inte att riktigt jämföra på grund av för få deltagare i fluoxetin-

gruppen.   

En av begräsningarna i denna studie var frånvaro av graderingar i symptomformuläret. Detta 

ledde till att undersökarna kunde se vilka symptom patienterna upplevde, men inte hur 

allvarlig de olika symptomen var. En bättre uppfattning av symptombilden kan medföra 

verkningsfullare strategier för klinisk behandling.   

Andra begränsningar var litet urval, men viktigast av allt var att forskarna fick in  

mätresultaten retrospektiv av patienterna för händelser som inträffat tre veckor tidigare.   

Denna studie var inte sponsrad av någon, och inga farmaceutiska företag informerades eller 

var involverade i forskningen.   
  

  

Studie 4 av Tint A. et. al.(16), var en randomiserad studie som observerade 

utsättningssymptom hos deprimerade patienter som fick utsätta sin medicinering, antingen 

under en längre period (14 dagar) eller en kortare period (tre dagar).  

De kunde inte påvisa att nedtrappning under 14 dagar jämfört med tre dagars nedtrappning 

minskade förekomsten av utsättningssymtom. En begränsning av studien är att det inte går att 

säga om kortare (t.ex. abrupt utsättning) eller längre nedtrappningstid skulle ha visat en 

skillnad.   

Studien visade att utsättningssymtom var mindre markerad hos patienter som behandlades 

med fluoxetin än andra preparat med kortare halveringstid och att den högsta förekomsten av 

avbrottssyndrom skedde hos patienter som behandlades med paroxetin. Detta resultat 

överensstämmer med tidigare forskning (12).   

Styrkorna i denna studie var randomisering till nedtrappningens längd och användning av 

accepterade mätinstrument vid fastställandet av utsättningssymtom och humörsvängningar. 

Dock var studien öppen med få deltagare och resultaten måste därför ses som preliminära och 

är i behov av replikering.   

IMA och PMH har fått ersättning för undervisning och rådgivning, forskningsanslag och stöd 

att delta i pedagogiska möten från läkemedelsföretag som tillverkar antidepressiva medel.  

Ingen extern finansiering var inblandad i denna studie.  
  

 

Studie 5 av Van Geffen E.C.G. et. al.(17), belyste sättet patienten kunde avbryta sin SSRI 

terapi i klinisk verksamhet och jämförde effekten av långsam nedtrappning med abrupt 

avbrott samt förekomsten av utsättningssymtom. Denna studie visade att patienter som abrupt 

avbrutit SSRI i klinisk verksamhet drabbades av ökade utsättningssymtom jämfört 
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nedtrappning under en längre tid. Denna studie visar också att abrupt utsättande hade en 

negativ effekt på dagliga livets aktiviteter och social funktion. En fördubbling av symptom 

mellan nedtrappning och abrupt avbrytande har visats, vilket resulterar i en övertygande 

signifikant och klinisk effekt.   

Det finns vissa begränsningar i denna studie. Patienterna intervjuades i efterhand, vilket kan 

ha infört ett hågkomst bias. Antalet patienter som använder de olika SSRI var för små för att 

visa någon skillnad mellan de olika typerna av SSRI.  

En stor styrka i denna studie var att de använde data från patienter direkt. 
  

  

Studie 6 av Michelson D. et. al.(18), som systematiskt utvärderade symptom och effekter på 

dagliga funktioner i samband med avbrytande av SSRI behandling.  

Patienter behandlade med sertralin rapporterade inga ökningar av det totala antalet symptom 

på den begärda biverkansskalan under placeboperioden.   

Patienter som behandlats med fluoxetin upplevde inga statistiskt signifikanta ökningar i 

symptom eller symtomens svårighetsgrad eller funktionshinder under den tid de behandlades 

med palcebo.  

Begränsningar i denna studie var att patienterna inte randomiserades till behandlinggrupperna 

och urvalsbias eller förväntningar om behandlingsgrupperna kan ha påverkat resultaten.  

Den kanske viktigaste begränsningen av denna studie är det korta behandlingsavbrottett under 

fem dagar. Det är möjligt att avbrott under längre tid skulle kunna  påvisa skillnader i 

symtomen hos patienterna eller visat på försämrade symtom hos någon av 

behandlingsgrupperna.  

Även om fluoxetin, sertralin och paroxetin har vissa skillnader i deras in vitro receptor 

påverkan är den mest uppenbara skillnaden i deras farmakokinetiska halveringstid. I 

överensstämmelse med tidigare studier var yrsel det vanligaste symtomet för både paroxetin 

och sertralinbehandlade patienter. Däremot fanns ett statistiskt signifikant samband i alla 

läkemedelsgrupper mellan procentuella minskningen i plasmakoncentration och uppkomsten 

av nya symtom. Inom varje enskild läkemedelsgrupp var inte detta förhållande statistiskt 

signifikant.  
  

  

Av studiernas resultat att döma så är SSRI relaterade utsättningssymtom övergående och 

försvinner vanligen inom 1-2 veckor. De mest rapporterade utsättningssymptom var irritation, 

försämrat humör, huvudvärk, svindel och ångest.    

Utsättningssymtom kan vara viktiga psykologiska manifestationer, och patienter som 

upplever utsättningssymtom efter avslutad behandling med medicinering kan 

feldiagnosticeras till att ha fått ett återfall, vilket kan resultera till att terapin återupptas i 

förtid.  

I vilken grad sådana problem faktiskt kan resultera i olämplig eller onödig behandling, är 

dock inte känt.    

Vidare kunde observeras ett mönster i symptomens uppkomst och ökad svårighetsgrad som 

parallellt med halveringstider i plasma av läkemedlen. Detta tyder starkt på att halveringstiden 

verkligen är en av de viktigaste faktorerna. Detta framstod även från studierna som medtogs i 

detta arbete. Studierna visade att ca 80% av patienterna behandlade med fluoxetin, 73% 

behandlade med citalopram, 40% behandlade med sertralin och 48% av de patienter 

behandlade med paroxetin kunde sluta utan att uppleva utsättningssymptom.  Även 

nedtrappning av läkemedlen visade på minskade utsättningssymptom.   

Studierna visar även på att tiden man har gått på SSRI preparat har inget signifikant samband 

med utsättningssymptomen. Men eftersom alla patienter i dessa studier var diagnostiserade 
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men mildare typer av depression kan det inte framställas något samband mellan depressionens 

svårighetsgrad och utsättningssymptom.  
  

  

  

Slutsatser  
  

För att sammanfatta denna litteraturstudie dras slutsatsen att tvärt avbrott med SSRI preparat 

ger utsättningssymptom, dock är symptomen milda och övergående. SSRI relaterade 

utsättningssymtom är övergående och försvinner vanligen inom 1-2 veckor. 

Utsättningssymptomen är icke dosberoende och skiljer sig mellan de olika SSRI preparaten. 

Minst besvär fås av preparat med lång halveringstid som t.ex. fluoxetin.  Symptomens 

uppkomst och ökad svårighetsgrad är parallellt med halveringstiden i plasma av läkemedlen.  

Även nedtrappning under längre period har visats minska utsättningssymptomen.   

Ca 80% av patienterna behandlade med fluoxetin, 73% behandlade med citalopram, 40% 

behandlade med sertralin och 48% av de patienter behandlade med paroxetin kunde sluta utan 

att uppleva utsättnings symptom. 
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Appendix I  
 

Tester för analys av depression  
  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th. Edition), även känd som DSM-

IV, är en manual som publicerats av American Psychiatric Association och som täcker alla nu 

kända psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar. Manualen delas upp i fem så kallade 

Axis (19).   

     Axis I handlar om kliniska sjukdomar så som ångest, humörstörningar, schizofreni m.m.  

     Axis II omfattar personlighetsstörningar och mental retardation som inte når upp till 

kriterierna för en personlighetsstörning.  

    Axis III inkluderar sjukdomar eller störningar som kan vara relaterade fysiologiskt till 

psykisk sjukdom och som är tillräckligt allvarliga för att påverka patientens humör eller 

funktion, eller som påverkar valet av läkemedel för behandling av psykisk störning.  

    Axis IV behandlar  psykosociala och miljömässiga problem. Dessa inkluderar villkor eller 

situationer som påverkar diagnos, behandling eller prognos av patientens psykiska störning. 

DSM-IV listar följande kategorier av problem: familjeproblem, socialmiljöproblem, 

skolrelaterade problem, bostadsproblem, arbetsrelaterade problem, problem med tillgång till 

hälsovård, ekonomiska problem, problem med rättsväsendet, och andra problem (krig, 

katastrofer, etc.).   

    Axis V betygsätter patientens allmänna funktionsnivå och är avsedd att hjälpa läkaren att 

upprätta en behandlingsplan och utvärdera behandlingens framsteg. Den primära skalan för  

Axis V är Global Assessment of Functioning (GAF), som är en typ av måttstock som mäter 

graden av patientens övergripande funktion på en skala från 1-100. Som bilagor i DSM-IV 

finns  även tre specialiserade globala tester; The Social and Occupational Functioning 

Assessment Scale (SOFFOR), som handlar om individens grad av social och yrkesmässig 

funktion, Defensive Functioning Scale, som är ett sätt att mäta en patiens försvarsmekanismer 

och the Global Assessment of Relational Functioning (GARF), som är ett mått på mognad och 

stabilitet i relationerna inom en familj eller mellan ett par.  
 

  

Discontinuation-Emergent Signs and Symptoms, DESS, är en läkare-klassad 43- objekt 

checklista med frågor, tecken och symtom som är förknippade med avbrott av behandling 

med SSRI. Det kan användas både under och efter behandlingen.  
  

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, MADRS är ett tio-punkters diagnostiskt 

frågeformulär som psykiatriker använder för att mäta svårighetsgraden av depressiva episoder 

hos patienter med emotionella störningar. Frågeformuläret tar upp frågor om nedstämdhet, 

sänkt grundstämning, ångestkänslor, minskad nattsömn, minskad aptit, 

koncentrationssvårigheter, initiativlöshet, minskat känslomässigt engagemang, och depressivt 

tankeinnehåll. Dessa frågor rangordnas på en skala med 0 till 6 poäng, där 0 är inga symptom 

och 6 är symptom så svåra att de har tagit över patientens liv (20).   
  

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS eller HAM-D) är en flervalsenkät som läkare kan 

använda för att betygsätta svårighetsgraden av en patientens depression. Frågeformuläret 

graderar svårighetsgraden av biverkningar som har observerats vid depression, nedstämdhet, 

sömnsvårigheter, agitation, ångest och viktminskning. Flera varianter av HAM-D finns 

tillgängliga, vissa med över 21 frågor (varav vissa frågor inte poängsätts). Andra versioner är 

HAM-D 17 och HAM-D 21. Åtta av punkterna har en 5-gradig skala, 0 = inte närvarande till 

4 = svår. Nio av punkterna poängsätts från 0 till 2 (21).   
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Symptom Questionnaire (SQ) är en för patienten självvärderande skala. Enkäten består av 92 

punkter, varav 68 beskriver symtom och 24 beskriver antonymer för några av symptomen. 

Gemensamt beskriver de patientens välbefinnande. De 92 punkterna ligger till grund för fyra 

skalor; depression, ångest, ilska/fientlighet, och somatiska symtom. Den somatiska 

symptomskalan används för att bedöma somatiskt hjälpbehov. Depression-, ångest- och 

ilska/fientlighetsskalorna används för att bedöma stabiliteten av det antidepressiva svaret.  
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