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Summar

Sammanfattning 
Fler än 350 miljoner människor i världen hade en depression 2012 och sjukdomen tillhör 
tillsammans med hjärt-kärlsjukdom de mest kostsamma sjukdomarna i västvärlden. 2007 
behandlades över 700 000 personer i Sverige med antidepressiva läkemedel till en kostnad av 
990 miljoner kronor. Depression kan vara unipolär (endast nedstämdhet) eller bipolär (även 
med maniska inslag). En primär ”egentlig” depression, major depression, MDD, har ofta en 
biologisk orsak. Bland annat har man funnit att halterna av signalsubstanserna serotonin och 
noradrenalin är lägre hos deprimerade. Behandling av depression idag inkluderar 
antidepressiva läkemedel, elektrokonvulsiv behandling (eng. electroconvulsive therapy (ECT)) 
och psykoterapi. Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra venlafaxin, som är en selektiv 

serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), med traditionella selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i effekt och säkerhet vid behandling av unipolär 
depression hos vuxna.  Sju studier, som hämtades från Pubmed och Medline, granskades i detta 
arbete. De utgjordes av två meta-analyser och fem randomiserade kliniska prövningar. 
Resultatet visade att i fyra studier hittades ingen statistiskt signifikant skillnad i respons mellan 
de patienter som fick venlafaxin och de som fick SSRI. I de tre studier som uppvisade en 
statistiskt signifikant skillnad var venlafaxin effektivare än SSRI. I studie 2 hittades skillnaden 
i en subgrupp med de sjukaste patienterna (p=0.0121),  i studie 6: RR=1.06, 95% KI 1.01-1.12 
och i studie 7: OR=1.15, 95% KI 1.02-1.29.  Endast en av studierna påvisade en statistiskt 
signifikant skillnad i remission, studie 7, och även här till fördel för venlafaxin  (OR=1.19, 
95% KI 1.06-1.34). Dock orsakade venlafaxin fler bortfall p.g.a. biverkningar än SSRI i sex av 
studierna. Sammanfattningsvis kan venlafaxin anses något effektivare än SSRI, men detta har 
troligtvis ingen stor klinisk betydelse förutom eventuellt vid behandling av svårare 
depressioner. Biverkningarna bör vägas in i valet av behandling. Det vore intressant att se fler 
studier som jämför venlafaxin med SSRI vid svårare depressioner. 
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Summary 

 

Depression is common, and more than 350 million people around the world were 
affected by this disease in 2012 and it causes big costs for the society. The 
prevalence of depression in Sweden is about 6 % and it can occur at any age. The 
disease can be divided into unipolar - major depression - with a low mood and 
bipolar depression with fluctuations between low and high moods. Major depression 
is often caused by biological factors. The neurotransmitters serotonin and 
norepinephrine are found in smaller amounts than usual in depressed patients. There 
is no genetic or biochemical tests for depression, and the diagnosis is based on 
measurement scales like Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM IV). The treatment of depression includes antidepressants, electroconvulsive 

therapy (ECT) and psychotherapy. The action of antidepressants is to increase the 
levels or activity of serotonin, norepinephrine or both in neurons in the brain. There 
are different kinds of antidepressants and the most common type is selective 
serotonin reuptake inhibitors (SSRI:s), which increase serotonin activity. More 
recently new kinds of antidepressants have become available for example serotonin 
and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI:s), which increase both serotonin and 
norepinephrine activities. 

The aim of this literature study was to compare the efficacy and safety of SSRI:s and 
the specific SNRI substance venlafaxine in the treatment of unipolar depression. The 
studies evaluated in this study were found in Pubmed and Medline. Two of these 
were meta-analyses and five RCT-studies. One endpoint was response and the results 
in four of seven studies revealed no difference in treatment response between 
patients assigned venlafaxine and those assigned SSRI. The two meta-analyses 
(RR=1.06, 95% CI 1.01-1.12 and OR=1.15, 95% CI 1.02-1.29, respectively) and a 
subgroup of the most severely ill patients in one of the other studies (p=0.0121) 
indicated, however, a difference in response, favoring venlafaxine. Another endpoint 
in the studies measuring the treatment effect was remission. There was a difference 
in remission in only one of the studies, in one of the meta-analyses (OR=1.19, 95% 
CI 1.06-1.34). Also in this case venlafaxine was superior to SSRI. Safety 
measurements indicated in all studies, except one, that venlafaxine contributed to 
more adverse events than SSRI. In summary, venlafaxine may be slightly more 
effective than SSRI in treatment of depression but also has a higher frequency of 
adverse events. Probably venlafaxine with its additional norepinephrine effect can be 
an alternative in more severe depressions. It would be interesting to see more studies 
on how patients with more severe depression respond to venlafaxine compared to 
SSRI. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

CGI-I - Clinical Global Impression Improvement 

CGI-S - Clinical Global Impression Severity of illness 

DSM IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

ECT – Electroconvulsive therapy 

HAM-D (HDRS) – Hamilton Depression Rating Scale 

ICD 10 – International Classification of Diseases 

ITP – Interpersonell terapi 

KBT – Kognitiv beteendeterapi 

MADRS – Montgomery Åsberg Depression Rating Scale 

MADRS-S – Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, självskattning 

MAOH – Monoaminoxidashämmare 

MDD – Major Depressive Disorder 

NNH – Number Needed to Harm 

NNT – Number Needed to Treat 

PGI – Patient Global Impressions 

RCT-studie – Randomized Controlled Trial 

REM-sömn – Rapid Eye Movement (drömsömn) 

SMD – Standardized Mean Difference 

SNRI – Selektiv serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare 

SSRI – Selektiv serotoninåterupptagshämmare 

TCA – Tricykliska antidepressiva läkemedel 

Venlafaxin ER – Venlafaxin extended release (depotberedning) 

Venlafaxin IR – Venlafaxin immediate release 
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1   INTRODUKTION 

 

1.1 Depression globalt och i Sverige 

Depression är en vanlig sjukdom och 2012 hade fler än 350 miljoner människor i 
världen denna sjukdom (WHO, 2012). Depression och hjärt/kärlsjukdom är de mest 
kostsamma sjukdomarna i västvärlden, och den största delen av kostnaden ligger i 
långa sjukskrivningar (Läkemedelsboken 2011/2012). Depressionen orsakar både 
direkta och indirekta kostnader för samhället. Direkta kostnader kan vara sjukvård 
och läkemedel och indirekta kostnader kan vara produktionsbortfall och för tidig 
död. De indirekta kostnaderna är betydligt högre än de direkta (TLV, 2008). År 2005 
var kostnaderna för depressioner 33 miljarder kronor i Sverige (Statens folkhälso-
institut, 2009). År 2007 behandlades över 700 000 personer med antidepressiva 
läkemedel i Sverige och kostnaden för dessa var 990 miljoner kronor. Depression 
orsakar även förlust av livskvalitet (TLV, 2008). Förekomsten av sjukdomen i 
Sverige är ca 6 % av befolkningen och den är nästan dubbelt så vanlig bland kvinnor. 
Personer i alla åldrar kan drabbas av depression (Läkemedelsboken 2011/2012). 
Minst 25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män i Sverige kommer någon gång 
drabbas av en depression som behöver behandlas (Läkemedelsverket, 2006). Drygt 
1000 personer i Sverige tar varje år sitt liv, de flesta p.g.a. depression. Detta kan 
jämföras med dödsfall i trafiken, som är mindre än hälften av denna siffra (TLV, 
2008).  

 

1.2 Definition av depression 

Depression kan vara allt ifrån mild till allvarlig och är den vanligaste typen av 
affektiv sjukdom (Rang et al., 2012). Sjukdomen räknas till ett förstämnings-
syndrom och kan uppkomma i unipolär eller bipolär form (Läkemedelsboken 
2011/2012). Unipolär depression innebär att patienten enbart upplever en 
nedstämdhet, medan i bipolär depression så varvas perioder av nedstämdhet med 
maniska perioder som innebär en förhöjd sinnesstämning och känsla av gränslöshet 
(TLV, 2008). Den unipolära depressionen kan delas in i reaktiv och endogen 
depression. Den reaktiva depressionen är vanligast (75 % av fallen), är icke-familjär 
och kan förknippas med livsstress. Den endogena depressionen är familjär men inte 
kopplad till yttre stress (Rang et al., 2012). Depression innebär en genomgripande 
förändring av den psykiska och hormonella balansen. Detta ökar risken för somatisk 
sjukdom och inflammation (Läkemedelsboken 2011/2012). Ett enskilt skov av 
depression går oftast över av sig själv inom ett halvår, men depressionen kan även bli 
mer långdragen och det finns en stor risk för återfall i sjukdomen. Vid återkommande 
perioder av depression tenderar den symtomfria tiden mellan sjukdomsperioderna att 
bli kortare och kortare. Den egentliga depressionen (major depression eller MDD – 
Major Depressive Disorder) innebär ett depressivt syndrom som är fullt utvecklat. 
Depressionen klassas som psykotisk om det även förekommer hallucinationer/ 
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vanföreställningar (Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer, 2004). Vid en 
depression kan biologiska förändringar ses i hjärnan som en viss utvidgning av 
hjärnventriklarna och en reduktion av frontalcortex. Det kan även ses en nedsatt 
neuronstorlek och en nedsatt neuron- och gliacellstäthet i kortikala områden 
(Lingjaerde, 2006). Hos kroniskt deprimerade personer har det visat sig att 
hippocampus i hjärnan är mindre än hos friska personer (Widmaier et al., 2011). 

 

1.3 Orsaker till depression 

Det finns många olika faktorer som kan påverka en persons känslighet för att drabbas 
av en depression. Dessa faktorer kan vara genetiska, biokemiska, hormonella, sociala 
eller miljöbetingade (Walker & Whittlesea, 2012). En primär ”egentlig” depression 
har ofta en biologisk orsak och är ofta genetisk, och ofta störningar i biologiska 
funktioner (Lingjaerde, 2006). Studier på tvillingar har gett bevis för den ärftliga 
faktorn, liksom studier som visar att barn där en förälder lider av en affektiv sjukdom 
löper dubbelt så stor risk att själv drabbas och hos barn där båda föräldrarna har en 
affektiv sjukdom är risken fyrdubblad. Bevisen för att stress i miljön föregår en 
depression är däremot inte lika starka. Den biokemiska teorin för depression 
fokuserar på neurotransmittorerna noradrenalin, serotonin och dopamin (Walker & 
Whittlesea, 2012). Vid vissa depressioner kan det ses en bristande omsättning av 
serotonin i hjärnan eller en bristande funktion av densamma (Lingjaerde, 2006). 
Serotonin verkar motverka smärta, ångest och depression. Om en deprimerad patient 
ges tryptofan, som är modersubstans till serotonin, påskyndas produktionen av 
serotonin och depressionen verkar förbättras, vilket stärker serotoninets betydelse vid 
depression. Noradrenalin verkar vara viktig vid reglering av stämningsläge och 
ångestnivå (Carlsson & Carlsson, 2001). Dopamin är ett förstadium till noradrenalin 
men har även en egen självständig transmittorfunktion (Lingjaerde, 2006). Dopamin 
styr igångsättande av fysisk och mental aktivitet och reglerar även uppmärksamhet 
och motivation. En alltför hög dopaminaktivitet kan dock leda till psykos som t.ex. 
schizofreni. Både noradrenalin och dopamin deltar i hjärnans belöningssystem 
(Carlsson & Carlsson, 2001). Personer med depression har dessutom förhöjda halter 
av kortisol och förändringar i HPA-axeln (hypothalamus-hypofys-binjurar) vilket 
även ger en hormonell aspekt åt sjukdomen (Walker & Whittlesea, 2012). Den 
biokemiska förklaringen till depression uppkom då depressionssymtom uppstod eller 
minskades hos patienter som behandlats med vissa typer av läkemedel vars verkan på 
monoamintransmissionen i hjärnan var känd. Man fann att läkemedel som blockerar 
syntesen av serotonin och noradrenalin motverkade effekten av antidepressiva 
läkemedel som verkar på dessa två signalsubstanser (Rang et al., 2012). Depression 
kan uppkomma oberoende av annan sjukdom eller som en konsekvens av annan 
sjukdom (Widmaier et al., 2011). Depression kan vara en vanlig komplikation till ett 
flertal somatiska sjukdomar och kan försvåra tillfrisknandet från dessa (Läkemedels-
verkets behandlingsrekommendationer, 2004). Depressioner är vanligt förekom-
mande vid hjärt-kärlsjukdom, diabetes, multipel skleros samt andra neurologiska 
sjukdomar. Depressionen kan då utgöra en risk för att sjukdomsförloppet försämras 
och kan även öka risken för dödlighet (SBU, 2004). 
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1.4 Symtom på depression 

Depression i ett medicinskt sammanhang betecknar ett syndrom, d.v.s. många 
symtom tillsammans (TLV, 2008). Känslomässiga symtom vid depression kan vara 
nedstämdhet, apati, negativa tankar, låg självkänsla, avsaknad av motivation och 
obeslutsamhet. Exempel på biologiska symtom är fördröjning i tanke och handling, 
avsaknad av sexlust samt aptit- och sömnstörningar (Rang et al., 2012). Symtom på 
en primär ”egentlig” depression är ofta förlust av initiativförmåga, aptit, intresse, 
glädje och sexuella känslor. Det ses även en tendens till självförebråelser, 
skuldkänslor och självmordstankar (Lingjaerde, 2006). En del personer med 
depression upplever även ett ångest-syndrom. Alkoholproblem kan vara kopplat till 
depression och en svensk studie från 2005 med 1400 deprimerade patienter visade att 
17 % av dessa hade problem med alkohol (Läkemedelsboken 2011/2012). 

 

1.5 Diagnostik  

Eftersom det inte finns några vedertaget accepterade genetiska eller biokemiska 
tester för att påvisa depression har det utformats olika värderingsskalor där olika 
allvarlighetsgrader av sjukdomen kan klassificeras (Walker & Whittlesea, 2012). För 
att diagnosticera depression används det amerikanska klassifikationssystemet DSM 
IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders men även den europeiska 
ICD-10, international Classification of Diseases (Läkemedelsboken 2011/2012). Det 
finns olika versioner av DSM som benämns med romerska siffror. DSM IV är den 
senaste versionen som kom 1994. DSM V förväntas bli publicerad i maj 2013. En 
annan skala är Montgomery Åsberg depression rating scale – MADRS - som är en 
depressionsskala med 10 frågor som kan ge 60 poäng. Ju högre poäng desto svårare 
depression (dagens medicin blankettarkiv). Skalan finns även som en självskattnings-
skala med 9 frågor och kallas då MADRS-S (vårdsamordning, Stockholms läns 
landsting) (Socialstyrelsen ordlista). MADRS kan användas för skattning när en 
patient redan fått en depressionsdiagnos. Denna skala fokuserar på de psykiska 
symtomen och inte på somatiska symtom (Läkemedelsboken 2011/2012). För att få 
diagnosen egentlig depression (major depression) ska fem av nio kriterier enligt 
diagnossystemet DSM IV vara uppfyllda under en tvåveckorsperiod. De nio 
kriterierna innebär 1. nedstämdhet/irritabilitet, 2. oförmåga att känna glädje, 3. 
aptitstörning/viktförändring, 4. sömnstörning, 5. energilöshet, 6. psykomotorisk 
störning, 7. känslor av skuld/värdelöshet, 8. koncentrationsproblem och 9. 
dödstankar (Läkemedelsboken 2011/2012). I de flesta nya kliniska undersökningar 
där behandling med antidepressiva läkemedel ingår krävs att patienterna ska ha en 
DSM-diagnos (Walker & Whittlesea, 2012). I rutinsjukvården rekommenderas att 
använda MADRS som läkare eller specialutbildad sjuksköterska genomför 
(Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer, 2004). 

Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) används för att mäta svårighetsgrad av 
en depression och har blivit en standardskala vid depressionsbehandlingsstudier 
(healthnet). HAM-D finns i olika versioner med olika antal s.k. items. Den 
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ursprungliga skalan bestod av 17 items men nu finns den i både kortare och längre 
versioner (SBU). HAM-D kan ge en maxpoäng på 54. Ju högre poäng desto svårare 
depression (healthnet).  Poängsättningen i HAM-D skalan baseras på de första 17 
påståendena även om skalan ibland har fler items. En poäng på 0-7 innebär ett 
normalt tillstånd utan depression. 8-13 innebär en mild depression, 14-18 innebär en 
måttlig depression, 19-22 innebär en allvarlig depression och värden på 23 eller mer 
innebär en väldigt allvarlig depression (ham-d instructions). MADRS har dock mer 
explicita definitioner av items och skalsteg än HAM-D och därför anses vara mer 
lättanvänd. MADRS används flitigt i studier av antidepressiva läkemedel särskilt i 
Europa. MADRS togs fram för att mäta förändringar i symtom vid antidepressiv 
behandling och kan användas ensamt eller tillsammans med HAM-D (SBU, 2004). 

 

1.6 Behandling av depression 

Personer med lindriga till medelsvåra depressioner rekommenderas behandling i 
primärvården medan svårare depressioner rekommenderas till psykiatrisk specialist-
vård (Läkemedelsboken 2011/2012). Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU) har skrivit en rapport om behandling av depressionssjukdomar 2004. I denna 
har litteratur t.o.m. sommaren 2003 tagits med. Slutsatserna därifrån är bl. a. att 
målsättningen med behandlingen ska vara tillfrisknande, inte bara avsaknad av 
symtom utan även en återvunnen arbetsförmåga samt social funktion (SBU, 2004).  

Vid symtomatisk/somatogen depression är depressionen sekundär till eller symtom 
på en kroppslig sjukdom/funktionsstörning. Behandling sker då av grundsjukdomen 
och det behövs oftast inte behandlas med antidepressiva. En reaktiv depression är en 
reaktion på en psykisk belastning/konflikt. Psykosocial behandling genomförs med 
ev. tilläggsbehandling med antidepressiva. Behandling av en primär ”egentlig” 
depression sker med antidepressiva och ECT, Electroconvulsive Therapy, eventuellt 
med tillägg av psykoterapi (Lingjaerde, 2006). 

 

1.6.1 Psykoterapi 

En lindrig depression bör behandlas med psykologisk terapi. Kognitiv beteendeterapi 
(KBT) samt interpersonell terapi (IPT) rekommenderas (Läkemedelsboken 
2011/2012). KBT bygger på inlärningspsykologiska principer och fokus läggs på 
patientens svårigheter i situationen här och nu. Utifrån terapeutens och patientens 
utvecklade samsyn fastställs individuella tidsbegränsade mål med terapin som sedan 
ska följas upp och utvärderas. KBT kan ges både i grupp och individuellt. Ofta 
innebär terapin 10-25 sessioner. Interpersonell psykoterapi har sitt fokus i hur olika 
relationer påverkar patienten och vad patienten kan göra för att hantera dessa 
relationer (Socialstyrelsen ordlista). En medelsvår depression kan behandlas med 
psykoterapi eller antidepressiva läkemedel (Läkemedelsboken 2011/2012). Vid 
behandling av lindriga till måttliga depressioner hos vuxna kan psykoterapi vara lika 
effektivt som antidepressiva läkemedel (SBU, 2004). 
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1.6.2 Electroconvulsive therapy (ECT) 

ECT är en elektrisk stimulering av hjärnan som visat sig effektiv vid behandling av 
depression. Elektriska strömmar aktiverar ett stort antal neuron samtidigt och 
förändrar sensitiviteten hos adrenerga postsynaptiska receptorer samt hos vissa 
serotoninreceptorer (Widmaier et al., 2011). ECT ges tillsammans med muskel-
avslappnande medel och narkos och anses som en riskfri behandling. Dess 
antidepressiva effekt uppkommer snabbare än vid läkemedelsbehandling. Ungefär 90 
% av personerna med allvarlig depression svarar på ECT-behandling (Läkemedels-
verkets behandlingsrekommendationer, 2004).  

 

1.6.3 Antidepressiva läkemedel 

Den huvudsakliga indikationen för antidepressiva är primära ”egentliga” unipolära 
depressioner. Antidepressiva läkemedel ska förbättra hela det depressiva syndromet, 
d.v.s. sänkt stämningsläge samt övriga vanliga symtom såsom nedsatt aptit, ångest, 
sömnbesvär och koncentrationsproblem (Lingjaerde, 2006).  

Läkemedelsbehandlingen kan delas in i tre olika faser. Den akuta behandlingsfasen 
sträcker sig från början av behandlingen tills patienten uppnår remission. Fasen kan 
vara från 4-6 veckor och uppemot flera månader/år. Nästa fas är underhållsfasen. 
Denna varar från remission tills man känner sig trygg i förvissningen att patienten 
inte kommer att få ett återfall om behandlingen sätts ut. Denna fas bör sträcka sig 
minst ett halvår i full terapeutisk dos. Den sista fasen kallas profylaxfasen. Den 
används till patienter som har haft flera svåra depressioner och som därför löper stor 
risk att få nya depressioner (Lingjaerde, 2006). 

Läkemedelsbehandling har större effekt än psykoterapi vid kronisk låggradig 
nedstämdhet. Det har inte hittats några säkerställda skillnader gällande effekten hos 
olika antidepressiva läkemedel vid lindriga till måttliga depressioner vid användning 
av adekvata doser. Vid svårare depressioner behövs läkemedel eller ECT. I vart 
tredje fall leder dock den första läkemedelsbehandlingen till otillfredsställande 
resultat. Risken för återinsjuknande är stor om behandlingen avslutas vid 
symtomfrihet och behandling med bibehållen dosering bör fortsätta ytterligare minst 
6 månader. Vid plötsliga avbrott vid behandling med selektiva serotoninåterupptags-

hämmare (SSRI-preparat) eller tricykliska läkemedel (TCA) kan svåra utsättnings-
reaktioner uppkomma. Effekt av ett antidepressivt läkemedel bör uppkomma inom en 
månad efter påbörjad behandling. Om en effekt uteblir finns det stöd i vetenskapliga 
studier för att antingen höja dosen till maxtolererad dos, byta till ett annat 
antidepressivt läkemedel eller att kombinera två olika slags antidepressiva 
läkemedel. Det sistnämnda alternativet ökar dock risken för biverkningar (SBU, 
2004). Ett flertal studier visar på att behandlingsresultatet vid depression initialt bara 
är 30 – 40 % och det är därför viktigt att följa upp och utvärdera behandlingen. För 
svårare depressioner rekommenderas antidepressiva läkemedel och samtalsstöd 
(Läkemedelsboken 2011/2012). Det är viktigt att behandla till symtomfrihet. 
Symtomfrihet definieras som en skattning på MADRS på mindre än 10 poäng. 
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Rekommenderade behandlingstider vid unipolär depression är vid första skovet 8-9 
månader, vid andra skovet ca 2 år samt vid tredje skovet minst 5 år. En person bör 
inte genomgå fler än tre skov, då fler än så ger en mycket ogynnsam prognos 
(Läkemedelsboken 2011/2012).  

När en person drabbas av en affektiv sjukdom och befinner sig i den akuta fasen har 
han/hon en minimal insikt eller saknar helt insikt om sitt tillstånd. Detta kan försvåra 
en insättning av ett antidepressivt läkemedel. Att bli ordinerad ett sådant läkemedel 
kan ses som ett nederlag för patient och omgivning. Detta kan leda till att patienten 
inte tar sitt läkemedel vilket i en allvarlig depression kan vara rent livshotande. I den 
akuta fasen kan patienten lätt glömma bort vad läkaren berättat om medicineringen. 
Det är då viktigt att patienten får upprepad information och uppmuntran från sin 
läkare (Walker & Whittlesea, 2012).  

Antidepressiva läkemedel ger genast biokemiska effekter, men det dröjer några 
veckor innan de antidepressiva effekterna kan ses (Widmaier et al., 2011). Vid valet 
av antidepressivt läkemedel bör det tas hänsyn till ev. tidigare svar på läkemedlet, 
kontraindikationer, biverkningar, toxicitet vid överdosering samt patientens egna 
önskemål (Walker & Whittlesea, 2012). 

 

De antidepressiva läkemedlens historia 

På 1950-talet upptäcktes samtidigt två helt olika läkemedel med antidepressiv effekt: 
iproniazid och imipramin. Dessa två läkemedel hade två olika verkningsmekanismer; 
monoaminoxidas-hämmare respektive återupptagshämmare av monoaminer, men 
båda läkemedlen ledde till resultatet att serotonin- och noradrenalinnivåerna ökade. 
Den första perioden i de antidepressiva läkemedlens historia dominerades av de 
tricykliska antidepressiva läkemedlen (TCA). Dessa läkemedel hämmar återupptaget 
av både noradrenalin och serotonin. De har även en antikolinerg och en 
antihistaminerg effekt. Under den andra perioden i de antidepressiva läkemedlens 
historia fokuserades på serotoninåterupptaget och läkemedlen fick namnet selektiva 

serotonin-återupptagshämmare (SSRI). Det utvecklades även vissa selektiva 
noradrenalin-återupptagshämmare med lägre toxicitet och färre biverkningar jämfört 
med de tidigare tricykliska läkemedlen. Under den tredje perioden kom en återgång 
till att hämma både återupptaget av noradrenalin och serotonin men med färre 
biverkningar än TCA (Lingjaerde, 2006). 

När det gäller monoaminoxidashämmare (MAOH) utvecklades dessa läkemedel från 
att vara ospecifika och hämma både monoaminoxidas-A (MAO-A) och 
monoaminoxidas-B (MAO-B) till att selektivt hämma MAO-A. Detta ledde till lägre 
toxicitet och färre biverkningar, men den terapeutiska effekten på s.k. atypiska 
depressioner försvann dock (Lingjaerde, 2006). 

SSRI utvecklades då man antog att det var den serotoninåterupptagshämmande 
effekten som hade betydelse för den antidepressiva effekten. Man ville även hitta 
substanser med minsta möjliga antikolinerga och kardiotoxiska biverkningar. SSRI-
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preparaten skiljer sig mycket i kemisk struktur men är trots det som grupp mycket 
mer homogen farmakodynamiskt än de tricykliska läkemedlen (Lingjaerde, 2006).  

Venlafaxin var det första SNRI-läkemedlet (selektiv serotonin- och noradrenalin-

återupptagshämmare) som togs fram och anledningen var att öka effektiviteten 
jämfört med SSRI-preparaten. SNRI hämmar upptaget av både serotonin och 
noradrenalin till skillnad från SSRI som endast hämmar återupptaget av serotonin. 
Målet med SNRI var att få samma goda effekt som från TCA-läkemedlen som också 
hämmar återupptaget av dessa båda substanser, men att kunna undvika TCA:s 
antimuskarina, kardiella och toxiska biverkningar (Walker & Whittlesea, 2012). 

 

Olika klasser av antidepressiva läkemedel 

Det finns tre kategorier av antidepressiva läkemedel: monoaminåterupptagshämmare, 
monoaminreceptorantagonister samt monoaminoxidashämmare. Den första gruppen 
innefattar SSRI, TCA, SNRI, noradrenalin-återupptagshämmare samt Johannesört 
(Rang et al., 2012). 

 

Tricykliska läkemedel (TCA) 

Imipramin var det läkemedel som kom först och var det mest använda fram till för 
några år sedan. Detta läkemedel har blivit mest studerat gällande verknings-
mekanismen. Det kan ses en tvåfasig effekt (hos hund och råtta) där låga doser ger en 
ökad motorisk aktivitet medan höga doser minskar aktiviteten. Bara hos apor kan en 
hyperaktivitet ses efter högre doser. Dessa effekter tyder på att TCA verkar på olika 
neuronsystem och att effekten på det ena systemet kan dominera över ett annat 
beroende på tid och dos. TCA har antikolinerga effekter beroende på blockering av 
muskarin-acetylkolinreceptorer och kan p.g.a. detta ge biverkningar som t.ex. 
muntorrhet och accomodationsstörningar. Nyare återupptagshämmare som SSRI har 
betydligt lägre antikolinerg effekt. TCA kan påverka hormonbildningen p.g.a. att 
monoaminerga system i hjärnan reglerar produktionen av flera hypofyshormoner. 
Många TCA hämmar REM-sömnen, Rapid Eye Movement, d.v.s. drömsömnen, 
speciellt under de första behandlingsveckorna. Detta brukar sedan delvis 
normaliseras. Då TCA sätts ut uppkommer en s.k. ”rebound-effekt” då REM-sömnen 
ökas. TCA ger (till skillnad från MAO-hämmare) inga markanta förändringar i 
totalinnehållet av hjärnans monoaminer. Dock förändrar TCA omsättningshastig-
heten för monoaminerna i hjärnan. Exempelvis hämmas omsättningen av serotonin 
mest de första dagarna vid påbörjad medicinering (Lingjaerde, 2006). 

En förklaring till att TCA tycks minska serotonin- och noradrenalinomsättningen kan 
vara en negativ feedback-mekanism. När neurotransmittorns funktion förstärks sker 
en kompensatorisk hämning av de presynaptiska nervterminalernas aktivitet, vilket 
ger en mindre frisättning och omsättning av aminerna. Vid hämning av serotonin-
pumpen och noradrenalinpumpen kommer serotonin och noradrenalin uppnå en 
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högre koncentration i den synaptiska klyftan. TCA kan även hämma noradrenalin-
upptaget i hjärtat och serotoninupptaget i trombocyterna (Lingjaerde, 2006). TCA 
hämmar återupptaget av serotonin och noradrenalin. Men det sker även en minskning 
av sensibiliteten hos de presynaptiska alfa-2 hämmande receptorerna, vilket ökar 
halten av noradrenalin. Sensitiviteten ökar hos alfa-1- och beta-1-receptorerna 
(Walker & Whittlesea, 2012).  

TCA ger ofta biverkningar som trötthet, yrsel, muntorrhet, förstoppning samt 
viktuppgång. TCA har uppvisat något större effekt än SSRI-preparat vid behandling 
av svårare depressioner (SBU, 2004). Överdosering av TCA kan bidraga till 
självmord. Toxiska doser är livshotande då de kan leda till ventrikulära 
rytmrubbningar, andningsdepression och koma (Simonsen et al., 2009).  

 

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 

Det första SSRI-preparatet var zimelidin (senare zimeldin) som utvecklades av Astra 
i Sverige. Det drogs dock tillbaka 1983 p.g.a. några fall av Guillian-Barrés syndrom. 
Fluoxetin kom några år senare i användning i USA och blev så småningom världens 
mest använda SSRI-preparat. Numera används ytterligare fem SSRI-preparat i de 
flesta länder: fluvoxamin, sertralin, paroxetin, citalopram och escitalopram (S-
enantiomeren av citalopram) (figur 1-6). Fluoxetin skiljer sig något från de andra 
genom att verka något senare, vilket kan ha samband med en lång halveringstid. 
Något som är karakteristiskt för SSRI är att de har en relativt flack dos-effektkurva, 
till skillnad från t.ex. venlafaxin (Lingjaerde, 2006).  

 

 

 

Figur 1. Fluoxetin, kemisk struktur (FASS.se). 

 

 

 

    Figur 2. Fluvoxamin, kemisk struktur (FASS.se). 
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Figur 3. Sertralin, kemisk struktur (FASS.se). 

 

 

Figur 4. Paroxetin, kemisk struktur (FASS.se). 

 

 

 

  Figur 5. Citalopram, kemisk struktur (FASS.se). 

 

 

 

     Figur 6. Escitalopram, kemisk struktur (FASS.se). 

 

SSRI absorberas bra i kroppen och halveringstiden ligger mellan 18-24 timmar, 
förutom fluoxetin som har en halveringstid på 24-96 timmar (Rang et al., 2012). 
SSRI-preparat kan dock i kombination med annat läkemedel som hämmar 
serotoninåterupptaget ge upphov till ett s.k. serotonergt syndrom, vilket bl. a. kan ge 
symtom som yrsel, tremor, kramper, rabdomyolys, takykardi samt njur- och 
leverpåverkan (Internetmedicin, 2011). SSRI hämmar selektivt serotonin-återupptag 
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av presynaptiska nervterminaler. Det blir en ökad koncentration av serotonin i den 
extracellulära vätskan vid synapserna (Widmaier et al., 2011). En ökad aktivering av 
serotoninreceptorer hämmar neuronen och minskar då serotonin-utsläppet. Vid 
långvarig läkemedelsbehandling med SSRI orsakar den ökade mängden serotonin en 
desensibilisering av serotoninreceptorerna vilket minskar deras hämmande effekt på 
utsöndringen av serotonin från nervterminalerna (Rang et al., 2012). SSRI anses 
bättre tolererade än TCA (Walker & Whittlesea, 2012) och har en lägre toxicitet 
(Simonsen et al., 2009).  

Vid lindrig till måttlig depression rekommenderas SSRI-läkemedel i första hand 
(Läkemedelsverket, 2006). Olika SSRI-läkemedel har en likvärdig antidepressiv 
effekt. Enligt janusinfos kloka lista bör SSRI-preparaten citalopram eller sertralin 
användas i första hand vid lätt till medelsvår depression. I andra hand 
rekommenderas mirtazapin eller venlafaxin (Janusinfo, 2012). SSRI-preparat har en 
lägre toxicitet än TCA och SNRI:s toxicitet ligger mittemellan SSRI och TCA. SSRI-
preparatens främsta nackdel är sexuella biverkningar (Internetmedicin, 2011). 
Vanliga biverkningar för fluoxetin och övriga SSRI-preparat är bl. a. klåda, 
illamående, diarré, kräkningar, muntorrhet, huvudvärk, yrsel, sömnstörningar samt 
sexuell dysfunktion (FASS, 2013; SBU, 2004).  

 

En jämförelse av olika SSRI-preparat 

Av 11 publicerade studier där sertralin jämfördes med andra SSRI-preparat  hittas 
bara en effektskillnad i två av dessa. Det gäller då sertralin vs. paroxetin samt 
sertralin vs. citalopram. Gällande sertralin vs. paroxetin gjordes en undersökning av 
Zanardi et al. 1996 på inneliggande deprimerande patienter med psykotiska symtom. 
Sertralin räknades som effektivare p.g.a. inget bortfall för sertralingruppen medan 
bortfallet för paroxetingruppen var 41 %. Man trodde detta berodde på att sertralin i 
huvudsak gav magtarmbiverkningar medan paroxetin gav mycket ångest. Studien på 
sertralin vs. citalopram gjordes av Stassen et al. 1994 i öppenvården. Det hittades 
ingen skillnad i HAM-D, men däremot en signifikant skillnad i MADRS till 
citaloprams fördel. Men detta verkar inte ha någon klinisk relevans (SBU, 2004, s. 
210).  

 

Selektiva serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) 

Om behandling med SSRI-preparat inte ger svar efter två veckor kan SNRI provas 
(venlafaxin eller duloxetin) (Läkemedelsboken 2011/2012). SNRI innefattar 
venlafaxin, desvenlafaxin, duloxetin och milnacipran. Venlafaxin omvandlas till 
desvenlafaxin som hämmar återupptaget av noradrenalin starkare (Rang et al., 2012). 
Det läkemedel som främst marknadsförs idag inom SNRI är venlafaxin (figur 7). 
Venlafaxin har en brantare dos-effektkurva än SSRI-preparaten. Det högre 
dosområdet ger mer effektivitet vid allvarligare depressioner men även fler 
biverkningar vilket betyder att det kommer en tilläggseffekt vid högre doser 
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(noradrenalinåterupptagshämning) som ökar den antidepressiva effekten. Venlafaxin 
består av två enantiomerer, R-venlafaxin och S-venlafaxin. De har ungefär samma 
effekt, men S-venlafaxin hämmar serotoninåterupptaget starkast och R-venlafaxin 
hämmar noradrenalin-återupptaget starkast. Venlafaxin har i stort sett ingen affinitet 
för kolinerga eller monoaminerga receptorer. Speciellt med venlafaxin är att det 
redan i enstaka doser nedreglerar adrenerga beta-receptorer. Halveringstiden är 3-4 
timmar. Läkemedlet metaboliseras snabbt i levern till huvudmetaboliten O-
desmetylvenlafaxin som har ungefär samma farmakologiska aktivitet som 
venlafaxin. Men denna metabolit har ca dubbelt så lång halveringstid i plasma än 
venlafaxin och den finns i plasma i 2-3 ggr högre koncentration än venlafaxin. 
(Lingjaerde, 2006). Venlafaxin saknar antikolinerga och antihistaminerga effekter 
och är inte hjärttoxiskt som TCA. Men venlafaxin i högre doser kan dock orsaka 
hypertoni. Venlafaxin hämmar även i viss mån upptaget av dopamin (Internet-
medicin, 2011). Mycket vanliga biverkningar hos venlafaxin (≥1/10) är yrsel, 
huvudvärk, illamående, muntorrhet samt svettningar. Vanliga biverkningar (≥1/100, 
<1/10) är bl. a. hypertoni, sömnstörningar, tremor, minskad libido, synstörningar, 
tinnitus, kräkningar, diarré och förstoppning (FASS, 2013). 

Venlafaxin marknadsförs som både tablett och en slow release beredning (Efexor® 
Depot). Den första tas två gånger dagligen och den andra en gång dagligen. 
Venlafaxins högsta dos ligger 5 ggr högre än den lägsta, vilket är en större skillnad 
jämfört med de flesta andra antidepressiva. Slow release-beredningen ger något 
mindre biverkningar än de vanliga tabletterna (Lingjaerde, 2006). Depotberedningen 
eliminerar utsättningssymtomen som kan uppkomma vid de vanliga tabletterna p.g.a. 
den korta halveringstiden (Internetmedicin, 2011). 

 

 
Figur 7. Venlafaxin, kemisk struktur (FASS.se). 

 

 

Monoaminreceptorantagonister 

Mirtazapin är ett exempel på en monoaminreceptorantagonist som blockerar α2-
receptorer och 5HT-receptorer. En blockering av α2-receptorer medför en ökning av 
noradrenalin- och serotonin-transmission (Rang et al., 2012). 
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Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) 

Denna grupp består av ospecifika hämmare av MAO-A och MAO-B samt de som 
selektivt hämmar MAO-A. MAO-hämmare används vid s.k. atypiska depressioner. 
MAO-hämmare hämmar enzymet monoaminoxidas som finns intracellulärt knutet 
till mitokondrier. I hjärnan finns dock endast 6-8 % inom neuron och den övriga 
andelen hittas extraneuralt, som t.ex. i gliaceller. Monoaminooxidas oxiderar och 
inaktiverar flera olika monoaminer. Den ena formen av monoxidas, MAO-A, 
påverkar serotonin, adrenalin och noradrenalin. Vid behandling med MAO-hämmare 
kan det bl.a. i hjärnan ses en ökning av dopamin, noradrenalin och serotonin 
(Lingjaerde, 2006). MAO-hämmare har till stor del blivit ersatta av andra 
antidepressiva läkemedel med färre biverkningar och bättre klinisk effekt. 
Biverkningar av MAO-hämmare kan t.ex. vara lågt blodtryck, tremor, sömn-
störningar och ökad aptit. Det kan även ses antikolinerga biverkningar, såsom hos 
TCA, som muntorrhet, dimsyn och urinretention, men i mindre omfattning än hos 
TCA (Rang et al., 2012). 
 

1.7 Statistikbegrepp  

Begreppen risk och odds kan användas vid jämförelser mellan två läkemedel i 
kliniska prövningar. Risk innebär sannolikheten för en viss händelse och den kan 
variera mellan 0 – 1, vilket innebär 0 - 100% (Malmquist, 2002). Den relativa risken 
(RR), även kallad riskkvot, innebär kvoten mellan en viss incidens (risk) i en 
exponerad grupp och incidensen i en oexponerad grupp (Ejlertsson, 2003). Odds 
innebär sannolikheten för en viss incidens dividerat med sannolikheten att incidensen 
inte inträffar. Odds kan variera från 0 - oändlighet (Malmquist, 2002). Kvoten mellan 
två odds kallas oddskvot, Odds Ratio, OR. Även här står den exponerade gruppen i 
täljaren och den oexponerade gruppen (kontrollen) i nämnaren (Ejlertsson, 2003). 
Oddskvoter kan representera motsvarande riskkvoter endast vid låga risktal 
(Malmquist, 2002). 
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2   SYFTE 

 

Syftet med studien var att jämföra det nyare SNRI-läkemedlet venlafaxin med olika 
traditionella SSRI-preparat gällande effekt och säkerhet vid behandling av unipolär 
depression hos vuxna. Effekten bedöms utifrån respons och remission. 
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3   MATERIAL OCH METODER 

 

Detta arbete är uppbyggt som en litteraturstudie. Sökning av artiklar gjordes i 
Pubmed och Medline. I samtliga sökträffar sorterades artiklar bort som handlade om 
behandling av ungdomar, behandling av bipolär depression, behandling av 
depression med psykotiska drag, behandling av andra sjukdomar än depression, 
behandling med andra läkemedel än venlafaxin och SSRI-preparat samt artiklar med 
få deltagare.  

Den första sökningen i Pubmed gjordes med sökorden venlafaxine i kombination 
med ”major depression”. Begränsningskriterier var enbart randomiserade kliniska 
prövningar (RCT-studier), studier utförda på människor, max 10 år gamla samt med 
tillgänglig fulltext. Dessa kriterier gav 170 träffar. Av dessa valdes 9 artiklar ut. 4 
artiklar hade fri fulltext: nr 6 (Dunlop et al.,2012), nr 43 (Trivedi et al., 2010), nr 111 
(Keller et al., 2007) samt nr 163 (Simon et al., 2004). Ytterligare 5 artiklar på dessa 
sökkriterier som inte hade fri fulltext valdes ut och beställdes via 
universitetsbiblioteket: nr 85 (Kornstein et al., 2008), nr 99 (Lenox-Smith & Jiang, 
2008), nr 122 (Shelton et al., 2006), nr 135 (Thase et al., 2006) samt nr 154 (Bielski, 
2004). En ny artikelsökning gjordes i Pubmed med samma begränsningskriterier men 
med sökorden venlafaxine tillsammans med SSRI. Denna sökning resulterade i 266 
träffar. En artikel med fri fulltext valdes ut: nr 134 (Owens et al., 2008). Nästa 
artikelsökning på Pubmed gjordes med samma begränsningskriterier men med 
sökorden venlafaxine i kombination med fluoxetine och gav 44 träffar. En artikel 
med fri fulltext valdes ut av dessa: nr 37 (Nemeroff & Thase, 2007). Därefter gjordes 
två artikelsökningar i Medline. I den första var sökorden venlafaxine och ”major 
depression”. Begränsningskriterierna var engelska, tillgängligt abstract, länkad 
fulltext samt artiklar från 2003-2013. Detta gav 46 träffar. Av dessa valdes en artikel 
med fri fulltext ut: nr 19 (Weinmann et al., 2008). Slutligen gjordes en ny sökning på 
Medline med samma begränsningskriterier som den föregående, men med sökorden 
venlafaxine i kombination med fluoxetine. Detta gav 108 träffar varav 2 artiklar med 
fri fulltext valdes ut: nr 13 (Bauer et al., 2009) samt nr 46 (Baca et al., 2005). 
Sammanlagt hade då 14 artiklar valts ut. 

Två av dessa 14 artiklar var meta-analyser och vid granskning av referenslistorna i 
dessa två artiklar hittades att tre av de övriga artiklarna ingick i den ena samt att 
ytterligare två av de resterande artiklarna ingick i den andra.   

De två meta-analyserna valdes ut (Weinmann et al., 2008 samt Bauer et al., 2009). 
Därefter valdes den s.k. PREVENT-studien ut (Keller et al., 2007) samt två övriga 
artiklar som byggde på PREVENT-studien (Kornstein et al. 2008 samt Dunlop et al., 
2012). Slutligen valdes två ytterligare studier ut (Lenox-Smith & Jiang, 2008 samt 
Nemeroff et al., 2007). Den sistnämnda studien var en av de studier som ingick i 
meta-analysen av Weinmann et al. (2007). Denna artikel valdes att ta med eftersom 
den var relativt stor samt för att den granskade venlafaxin mot både fluoxetin och 
placebo. Totalt blev det slutligen 7 studier till granskning. 
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4   RESULTAT 

 

De två första granskade studierna, Studie 1 och Studie 2, presenteras översiktligt i 
Tabell I och redovisas därefter var för sig i större detalj. Studie 3-5, de s.k. 
PREVENT-studierna presenteras översiktligt i Tabell V och därefter mer i detalj. 
Slutligen presenteras övriga studier, Studie 6-7, i översikt i Tabell IX för att därefter 
beskrivas mer i detalj. 

 

Tabell I. En översikt över Studie 1-2. 

Studie 

 

Studiedesign Syfte Deltagare Resultat 

Studie 1 

A double-blind, 
placebo-
controlled 
comparison of 
venlafaxine and 
fluoxetine 
treatment in 
depressed 
outpatients. 
 
Nemeroff et al., 
2007. 
 
(Ingår i meta-
analysen, Studie 
6.) 

En 6-veckors 
multicenter, 
dubbel-blind 
placebo-
kontrollerad 
studie utförd på 
13 center i USA. 

Att jämföra 
effekt, respons, 
remission och 
tolerabilitet för 
venlafaxin IR*  
resp. fluoxetin. 

Totalt 308 
patienter, varav 102 
randomiserades till 
venlafaxin, 104 till 
fluoxetin samt 102 
till placebo. 
 
Patienterna skulle 
vara ≤ 18 år och ha 
en DSM-IV 
diagnos för MDD 
samt ≥ 20 poäng på 
HAM-D21. 

Venlafaxin 
(medeldos 142 
mg/dag) var över-
lägsen placebo i de 
flesta resultaten 
medan fluoxetin 
(medeldos 41 
mg/dag) skiljde sig 
mindre åt i 
jämförelse med 
placebo. 
 
HAM-D responsen 
vid endpoint gav 
ingen statistiskt 
signifikant skillnad 
mellan grupperna, 
medan MADRS 
responsen gav en 
signifikant skillnad 
(venlafaxin  52%, 
fluoxetin 44 % 
samt placebo 34 %, 
p=0.032) 
 
Remissionen 
(HAM-D ≤ 7) gav 
ingen statistiskt 
signifikant 
skillnad. Den var 
32 % för 
venlafaxin, 28 % 
för fluoxetin samt 
22 % för placebo. 
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Det fanns en 
statistiskt 
signifikant skillnad 
i bortfall p.g.a. 
biverkningar 
(venlafaxin IR 
12%, fluoxetin 7%, 
placebo 3%, 
p=0.049) 
 

Studie 2 

Venlafaxine 
extended release 
versus 
citalopram in 
patients with 
depression 
unresponsive to 
a selective 
serotonin 
reuptake 
inhibitor. 
 
Lenox-Smith & 
Jiang, 2008. 
 

En 12 veckors 
multicenter, 
randomiserad, 
dubbel-blind, 
parallellgrupps-
studie. 

Att jämföra 
effektivitet och 
säkerhet hos 
venlafaxin ER** 
och citalopram 
vid behandling 
av patienter med 
medelsvår till 
svår depression 
som tidigare inte 
svarat på annat 
SSRI-preparat. 

Patienter som 
tidigare genomgått 
en 8 veckors 
behandling med ett 
SSRI-preparat 
annat än citalopram 
och som inte svarat 
på detta samt som 
hade ≥ 20 på HAM-
D21. 194 patienter 
randomiserades till 
venlafaxin ER 75 
mg/dag och 202 
patienter 
randomiserades till  
citalopram 20 
mg/dag i 2 veckor. 
Doserna kunde 
sedan höjas under 
ytterligare 10 
veckor. 

Hos patientgruppen 
med HAM-D 
poäng på 21-30 vid 
start kunde inte ses 
någon statistiskt 
signifikant skillnad 
på någon av 
effektparametrarna. 
 
Hos patientgruppen 
med HAM-D 
poäng ˃ 31 vid 
start fanns en 
statistiskt 
signifikant skillnad 
i endpoint HAM-D 
till venlafaxin ER:s 
fördel (p= 0.0121).  
 
Även CGI-S poäng 
(sekundär 
endpoint) var 
statistiskt 
signifikant till 
venlafaxins fördel 
(p=0.0359). 
Däremot sågs 
ingen skillnad i 
MADRS-poäng 
(p=0.0930). 
 
Biverkningar: 
57,8% i 
venlafaxingruppen 
samt 63,4% i 
citalopramgruppen. 
 

*venlafaxin IR = venlafaxin immediate release, **venlafaxin ER = venlafaxin extended release. 
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Studie 1 

A double-blind, placebocontrolled comparison of venlafaxine and fluoxetine 

treatment in depressed outpatients. 

Nemeroff et al., 2007. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att bedöma effektiviteten och säkerheten samt respons- 
och remissionsfrekvens hos venlafaxin och fluoxetin. 

 

Metod och deltagare 

Denna studie utfördes på 13 olika center i USA och var en dubbel-blind placebo-
kontrollerad studie som genomfördes under 6 veckor. Deltagarna var ≥ 18 år och 
hade en DSM-IV diagnos för MDD samt ett HAM-D21 på ≥ 20.  Exklusionskriterier 
var om deltagarna hade haft bipolär eller psykotisk sjukdom, de som haft ett alkohol- 
eller drogmissbruk det senaste året, de som hade en klinisk medicinsk sjukdom, de 
som var självmordsbenägna, de som tidigare visat sig inte svara på venlafaxin eller 
fluoxetin, de som fått ECT de tre senaste månaderna, de som fått ett antipsykotiskt 
läkemedel den senaste månaden eller vissa andra läkemedel. Av de godkända 
deltagarna randomiserades 102 till venlafaxine immediate release (venlafaxin IR), 
104 till fluoxetin samt 102 till placebo. Venlafaxin-gruppen fick venlafaxin IR 37,5 
mg 2 ggr/dag, fluoxetin-gruppen fick 20 mg fluoxetin på morgonen samt en 
placebokapsel på kvällen och placebogruppen fick placebo 2 ggr/dag. Venlafaxin IR-
dosen kunde höjas dag 15 till 150 mg/dag och dag 29 till 225 mg/dag. Fluoxetin 
kunde höjas dag 15 till 40 mg/dag och dag 29 till 60 mg/dag. 

HAM-D, MADRS, CGI-S (Clinical Global Impression Severity of Illness) och CGI-I 
(Clinical Global Impression Improvement) användes som primära effektvariabler. 
Effektmätningar utfördes vecka 1, 2, 3, 4 och 6 (endpoint).  

Respons definierades enligt 4 kategorier: 1. ≥ 50 % minskning i HAM-D, 2. ≥ 50 % 
minskning i MADRS, 3. Ett slutligt CGI-värde på 1 (väldigt mycket förbättrad) eller 
2 (mycket förbättrad) samt 4. Ett PGI-värde (Patient Global Impressions) på 1 
(väldigt mycket förbättrad) eller 2 (mycket förbättrad). 

Remission definierades som HAM-D ≤ 8, men data rapporteras även för ett HAM-D 
≤ 7. Korta frågeformulär presenterades för patienterna vecka 0 och 6 för att mäta 
allmän livsfunktion, sociala och uppgiftsrelaterade aktiviteter, allmän hälsa, kognitiv 
funktion samt vitalitet. Eventuella biverkningar studerades varje vecka. 
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Resultat 

Medeldosen venlafaxin IR var 142 mg/dag och medeldosen fluoxetin var 41 mg/dag. 
2 patienter i venlafaxin IR-gruppen och 2 patienter i fluoxetin-gruppen hoppade av 
och deltog inte i säkerhetsanalysen. 4 personer i venlafaxin IR-gruppen, 1 i fluoxetin-
gruppen och 1 i placebo-gruppen kunde inte tas med i effektivitetsanalysen. Kvar till 
denna analys blev då 96 personer i venlafaxin IR-gruppen, 100 i fluoxetin-gruppen 
samt 101 i placebo-gruppen. 

De olika gruppernas totala förändringar i HAM-D skiljde sig inte statistiskt 
signifikant åt i vecka 6 (p = 0.051). HAM-D medelvärden vid start var 23,5 i 
venlafaxin IR-gruppen, samt 23,7 för både fluoxetin- och placebo-gruppen. HAM-D 
medelvärden efter studiens 6 veckor låg på ca 12 i venlafaxin IR-gruppen, ca 14 i 
fluoxetin-gruppen samt ca 15 i placebo-gruppen (avläst från diagram i studien). Det 
hittades dock en statistiskt signifikant skillnad mellan venlafaxin IR och placebo (p = 
0.016). Inga skillnader fanns mellan fluoxetin och placebo (p = 0.358) och inte heller 
mellan venlafaxin IR och fluoxetin (p = 0.130). 

MADRS medelvärden vid start var 26,9 i både venlafaxin IR- och fluoxetin-gruppen 
samt 27,8 i placebo-gruppen. MADRS medelvärden vid studiens slut låg på ca 14 i 
venlafaxin IR-gruppen, ca 16 i fluoxetin-gruppen samt ca 18 i placebo-gruppen 
(avläst från diagram i studien). Detta visade en statistiskt signifikant skillnad mellan 
de tre grupperna (p = 0.012). Även här var venlafaxin IR statistiskt signifikant 
effektivare än placebo (p = 0.003). Fluoxetin var inte effektivare än placebo (p = 
0.116) och det fanns heller ingen skillnad mellan venlafaxin IR och fluoxetin (p = 
0.152). 

Det hittades en mellangruppsskillnad i CGI-S vecka 6 (p = 0.027). Både venlafaxin 
IR och fluoxetin var här effektivare än placebo (p = 0.013 resp. 0.035). När det gäller 
CGI-I visade sig också både venlafaxin IR och fluoxetin vara effektivare än placebo 
(p = 0.006 resp. 0.035). 

Det hittades statistiskt signifikanta skillnader mellan venlafaxin IR och placebo i 
samtliga fyra definitioner av respons (tabell II). Fluoxetin var endast effektivare än 
placebo på CGI- och PGI-definitionerna av respons. Inget av läkemedlen skiljde sig 
från placebo vad gäller remission. 

Frekvensen bortfall från studien p.g.a. biverkningar skiljde sig mellan grupperna 
(venlafaxin IR 12 %, fluoxetin 7 % samt placebo 3 %, p = 0.049). Det framkom 
statistiskt signifikanta skillnader i illamående, svettningar, yrsel, kräkningar, oro och 
förstoppning (tabell III). Illamående var den vanligaste biverkningen (40 % i 
venlafaxin IR-gruppen, 22 % i fluoxetin-gruppen samt 8 % i placebo-gruppen).  

Tre allvarliga biverkningar rapporterades, 1 i varje behandlingsgrupp, men dessa 
biverkningar ansågs inte bero på behandlingen. 
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Tabell II. Respons- och remissionsfrekvens vid vecka 6, endpoint, Studie 1. 

 venlafaxin 

% (absoluta tal) 

fluoxetin 

% (absoluta tal) 

placebo 

% (absoluta tal) 

 

p-värde 

HAM-D respons 53 (51/96) 45 (45/100) 37 (37/101) 0.067a 

MADRS respons 52 (50/96) 44 (44/100) 34 (34/101) 0.032b 

CGI respons 61 (59/96) 53 (54/101) 38 (38/101) 0.003c 

PGI respons 67 (63/94) 52 (51/98) 38 (37/98) 0.001d 

Remission ≤ 8 32 (31/96) 32 (32/101) 22 (22/101) 0.181 
Remission ≤ 7 32 (31/96) 28 (28/101) 22 (22/101) 0.250 
a: venlafaxin vs. placebo, p ˂ 0.025, b: venlafaxin vs. placebo, p = 0.009, c: venlafaxin vs. placebo, p 
˂ 0.001; fluoxetin vs. placebo, p = 0.024, d: venlafaxin vs. placebo, p ˂ 0.001; fluoxetin vs. placebo, p 
= 0.046; venlafaxin vs. fluoxetin, p = 0.034. 

 

 

Tabell III. Biverkningar i procent i respektive behandlingsgrupp, Studie 1. 

Biverkning venlafaxin  

(n = 100) 

fluoxetin 

(n = 102) 

Placebo 

(n = 102) 

p-värde 

Illamående 40 22 8 ˂ 0.001 
Huvudvärk 36 24 33 0.129 
Torr mun 24 16 15 0.170 
Sömnstörningar 22 15 14 0.229 
Dyspepsi 9 19 16 0.138 
Svettningar 14 4 2 0.001 
Diarré 9 13 9 0.580 
Yrsel 13 8 3 0.030 
Kräkningar 11 5 2 0.021 
Trötthet 10 10 5 0.325 
Oro 10 7 1 0.022 
Förstoppning 10 2 5 0.042 
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Studie 2 

Venlafaxine extended release versus citalopram in patients with depression 

unresponsive to a selective serotonin reuptake inhibitor.  

Lenox-Smith & Jiang, 2008. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att testa hypotesen att efter ett behandlingsmisslyckande 
med SSRI så är det bättre att byta till behandling med venlafaxin ER än till 
citalopram (ett annat SSRI-preparat). Effektivitet och säkerhet jämfördes mellan 
venlafaxin och citalopram vid behandling av patienter med måttlig till allvarlig 
depression som tidigare inte svarat på behandling med annat SSRI-preparat (dock ej 
citalopram). 

 

Metod och deltagare 

Denna studie var en multicenter, randomiserad, dubbel-blind parallellgruppsstudie 
som pågick i 12 veckor. Deltagarna utgjordes av 406 patienter 18-65 år från Europa 
och Australien som hade en DSM-IV diagnos för MDD, hade ≥ 20 poäng på HAM-
D21 och som tidigare genomgått behandling med ett annat SSRI-preparat än 
citalopram utan respons. Uteslutna blev de med krampanfall, mental sjukdom p.g.a. 
medicinskt tillstånd, psykotisk sjukdom, de med drog- eller alkoholmissbruk, 
självmordsbenägna, hypersensitiva för venlafaxin eller citalopram, de som haft 
hjärtinfarkt, hade okontrollerat högt blodtryck eller de som stod på vissa läkemedel. 

Deltagarna fick först en washout-period på 4-7 dagar med placebo och därefter blev 
200 personer randomiserade till venlafaxin ER (75 mg/dag i 2 veckor) och 206 
randomiserade till citalopram (20 mg/dag i 2 veckor). Vid otillräcklig respons kunde 
doserna höjas varannan vecka t.o.m. v. 6. Maxdoserna var för venlafaxin ER 300 
mg/dag resp. för citalopram 60 mg/dag. Därefter följde en 1-veckas nedtrappnings-
fas.  

HAM-D som var det primära effektmåttet mättes vid start samt vid vecka 1, 2, 4, 6, 
8, 10 och 12. MADRS och CGI-S utgjorde sekundära effektmått och dessa skalor 
mättes vid samma tidpunkter som HAM-D. Respons definierades som minst 50 % 
minskning av HAM-D eller MADRS. Ett CGI-I värde på 1 innebar väldigt mycket 
förbättrad och ett värde på 2 stod för mycket förbättrad. Remission definierades som 
en HAM-D poäng på ≤ 4, ≤ 5, ≤ 6 samt ≤ 7. Det gjordes även en subgruppsanalys där 
deltagarna delades in i två grupper, de som hade en HAM-D baspoäng på ≤ 30 samt 
de som hade ˃ 31. Här mättes förändringen i HAM-D, MADRS samt CGI-S. Det 
gjordes även säkerhetsmätningar vid samtliga mätningar av effektmåtten, för att 
studera eventuella biverkningar som uppkom. 
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Resultat 

314 av 406 patienter fullföljde behandlingen. 24,5 % av deltagarna i venlafaxin-
gruppen avbröt studien (varav 11 % p.g.a. otillräcklig respons) och motsvarande 
siffror för citalopram var 20,9 % (7 %). Vid studiens slut tog 50 % av venlafaxin-
gruppen läkemedelsdoser ˃ 150 mg/dag och 46 % av citalopram-gruppen tog doser ˃ 
40 mg/dag. Medeldoserna för respektive läkemedel var 191 mg/dag resp. 51 mg/dag. 

Det primära effektmåttet, HAM-D, visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 
behandlingsgrupperna vid studiens slut. Medelförändringen mellan studiens start och 
slut utgjorde en sänkning med 17,0 poäng för venlafaxin ER samt med 16,5 poäng 
för citalopram (p = 0.4778). 

De sekundära effektmåtten, MADRS samt CGI-S gav inte heller några statistiskt 
signifikanta skillnader (p = 0.5002 resp. 0.3014). En skillnad hittades dock i CGI-I 
värde, där fler patienter i venlafaxin ER-gruppen hade ett CGI-I värde på 1 vid 
studiens slut (p = 0.024). 

I subgruppsanalyserna fann man i gruppen HAM-D ≤ 30 inga skillnader i HAM-D (p 
= 0.2747), MADRS (p = 0.6381) eller CGI-S (p = 0.8705). I gruppen HAM-D ˃ 31 
hittades en skillnad i HAM-D (14,25 vs. 17,78, p = 0.0121) samt i CGI-S (1,94 vs. 
1,53, p = 0.0359). Ingen skillnad hittades i MADRS (p = 0.0930). 

Det gjordes en subanalys på remission i gruppen HAM-D ˃ 31. Det fanns inga 
statistiskt signifikanta skillnader. Gruppen med HAM-D ≤ 4 utgjordes av 31,6 % från 
venlafaxin ER-gruppen samt 16,4 % från citalopram-gruppen, p = 0.0777. 
Biverkningar rapporterades av 57,8 % i venlafaxin ER-gruppen samt av 63,4 % i 
citalopram-gruppen. De flesta biverkningar var milda till måttliga (tabell IV). 

 

Tabell IV. Biverkningar rapporterade av ˃ 5 % av patienterna, Studie 2. 

Biverkningar 

 

venlafaxin ER (n=199) citalopram (n=205) 

Alla typer av biverkningar 115 (57,8 %) 130 (63,4 %) 
Huvudvärk   31 (15,6 %)   32 (15,6 %) 
Förstoppning     12 (6,0 %)       6 (2,9 %) 
Torr mun     17 (8,5 %)     14 (6,8 %) 
Illamående    28 (14,1%)    34 (16,6 %) 
Oro     11 (5,5 %)     16 (7,8 %) 
Yrsel     17 (8,5 %)     11 (5,4 %) 
Sömnstörningar       9 (4,5 %)     15 (7,3 %) 
Svettningar       7 (3,5 %)     12 (5,9 %) 
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Tabell V. En översikt över PREVENT-studierna, (The Prevention of Recurrent Episodes of 
Depression with Venlafaxine for Two Years), Studie 3-5. 

Studie 

 

Studiedesign Syfte Deltagare Resultat 

Studie 3 

The Prevention 
of Recurrent 
Episodes of 
Depression with 
Venlafaxine for 
Two Years 
(PREVENT) 
Study: 
Outcomes from 
the Acute and 
Continuation 
Phases. 
 
Keller et al., 
2007. 

Multicenter, 
dubbel-blind, 
RCT-studie. 
En akutfas (10 
veckor), en 
fortsättningsfas 
(6 månader) 
samt två på 
varandra 
följande 
underhållsfaser, 
A och B (12 
månader x 2). 

Att utvärdera 
effekt och 
säkerhet av 
venlafaxin ER 
och fluoxetin i 
akut- och 
fortsättnings-
behandling av 
unipolär egentlig 
depression. 

Patienter ≥ 18 år 
med DSM-IV 
diagnos för MDD 
som haft minst tre 
depressionsepisoder 
varav en nuvarande. 
De skulle även ha ≥ 
20 poäng på 
HDRS17 (HAM-
D17) 
 
Akut fas: 

821 deltagare 
randomiserades till 
venlafaxin ER (75-
300 mg/dag) 
 
275 deltagare 
randomiserades till 
fluoxetin (20-60 
mg/dag)  
 
Fortsättningsfas: 

venlafaxin, N=530 
 
fluoxetin, N=185 
 
 

Inga statistiskt 
signifikanta 
skillnader hittades. 
 
Akut fas: 

Respons: 
79 % för både 
venlafaxin och 
fluoxetin. 
 
Remission: 
49 % för venlafaxin 
ER. 
50 % för fluoxetin. 
 
Fortsättningsfas: 

Respons: 
90 % för venlafaxin 
ER. 
92 % för fluoxetin. 
 
Remission: 
72 % för venlafaxin 
ER. 
69 % för fluoxetin. 
 
 

 

 

 

Slutet av 

fortsättningsfasen: 

Remission: 
52 % för venlafaxin 
ER. 
58 % för fluoxetin. 
 
Venlafaxin 
orsakade statistiskt 
signifikant fler 
biverkningar i 
förstoppning, 
anorexia, 
gastroenterit och 
impotens. Fluoxetin 
orsakade statistiskt 
signifikant fler 
biverkningar i 
infektion, tinnitus 
och gäspningar. 
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Studie 4 

Assessing the 
efficacy of 2 
years of 
maintenance 
treatment with 
venlafaxine ER 
75-225 mg/day 
in patients with 
recurrent major 
depression: a 
secondary 
analysis of data 
from the 
PREVENT 
study. 
 
Kornstein et al., 
2008. 

Uppföljnings-
studie baserad 
på data från 
PREVENT-
studien (Keller 
et al., 2007b; 
Kocsis et al., 
2007; 
Kornstein, 
2006). 
 
Randomiserad, 
multicenter, 
multifasstudie. 

Att utvärdera 
långtidseffekten 
av venlafaxin ER 
≤ 225 mg/dag hos 
patienter med 
återkommande 
egentlig 
depression, major 
depression 
(MDD). 

Fokus på 
fortsättnings-
faserna. Endast 
patienter som fått 
venlafaxin ER som 
gått vidare till 
fortsättningsfasen 
randomiserades till 
placebo. Resultat 
för fluoxetin 
presenteras inte. 
 
I den 
grundläggande 
studien fick 821 
patienter venlafaxin 
ER. Av dessa 
inkluderades 114 i 
fortsättningsfasen 
(55 fick venlafaxin 
ER samt 59 
placebo). 
 

Det hittades en 
statistiskt 
signifikant skillnad 
i  
sannolikheten för 
att hålla sig frisk 
genom 24 mån. 
behandling (67 % 
för venlafaxin ER 
och 41 % för 
placebo (p=0.007)). 

Studie 5 

Recovery and 
subsequent 
recurrence in 
patients with 
recurrent major 
depressive 
disorder. 
 

Dunlop et al., 
2012. 

Post hoc analys 
på de 258 
patienterna från 
PREVENT-
studien som 
svarat effektivt 
efter akutfasen 
på 10 veckor 
och som 
dessutom 
behållit sin 
respons under 
fortsättnings-
fasen på 6 
månader. 

Att mäta 
patienternas 
tillfrisknande 
under upp till 2 
års behandling 
med venlafaxin 
ER vs. placebo 
hos patienter med 
återkommande 
depression. 

Deltagare var 
patienter som svarat 
på akutfasen och 
som fortsatte svara 
under 
fortsättningsfasen 
(N=258, varav 
venlafaxin ER 129 
personer samt 
placebo 129 
personer). 
 

Venlafaxin ER 
hade statistiskt 
signifikant högre 
tillfrisknande-
frekvens än placebo 
i 3 av 4 definitioner 
av tillfrisknande   
(53% - 73% mot 
38% - 53% för 
placebo, (p = 
0.0242- 0.0012). 
Avbrott p.g.a. 
biverkningar var i 
underhållsfas A 
något högre i 
venlafaxin ER-
grupperna (2-3 %) 
än i placebo-
grupperna (0-2 %). 
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Studie 3 

The Prevention of Recurrent Episodes of Depression with Venlafaxine for Two Years 

(PREVENT) Study: Outcomes from the acute and Continuation Phases.  

Keller et al. 2007. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att jämföra venlafaxin extended release med fluoxetin 
med avseende på deras effekt och säkerhet vid den akuta fasen samt i fortsättnings-
faser i behandlingen av patienter med återkommande egentlig depression, MDD. 

 

Metod och deltagare 

Studien är en multicenterstudie som utfördes december 2000 till juli 2005 på 36 olika 
center i USA. Studien är även en multifasstudie indelad i en akutfas (10 veckor), en 
fortsättningsfas (6 månader) samt två på varandra följande underhållsfaser (12 
månader vardera). 821 patienter randomiserades i akutfasen till venlafaxin ER (75-
300 mg/dag) och 275 patienter randomiserades till fluoxetin (20-60 mg/dag). 
Patienterna i venlafaxin-gruppen fick 37,5 mg venlafaxin 1 gång/dag i 4 dagar. Dag 
5-7 fick de 75 mg/dag. Dag 8 kunde dosen höjas till 150 mg/dag. Motsvarande 
upptrappningsdoser för fluoxetin var 10 mg/dag, 20 mg/dag samt 40 mg/dag. Under 
resten av akutfasen trappades doserna successivt upp till maxdoserna. Efter akutfasen 
gick de patienter som svarade på behandlingen vidare till fortsättningsfasen i 6 
månader. En ny randomisering utfördes där 530 patienter fick venlafaxin ER och 185 
personer fluoxetin. De patienter som fortfarande efter 6 månader svarade på 
behandlingen gick vidare till den första 12 månaders underhållsfasen, fas A, där de 
som svarat på venlafaxin ER randomiserades till venlafaxin ER eller placebo. Efter 
underhållsfas A gjordes en ny randomisering inför en andra 12 månaders 
underhållsfas, fas B. 

Inklusionskriterier var män och kvinnor från 18 år med en DSM-IV diagnos för 
major depression, som haft minst tre episoder, varav två de senaste 5 åren. De skulle 
befinna sig i en nuvarande episod som varat i minst en månad. Det krävdes även en 
poäng på ≥ 20 på Hamilton Depression Rating Scale med 17 items (HDRS17) som är 
samma skala som HAM-D. Patienter som exkluderades var de som misslyckats med 
behandling av venlafaxin eller fluoxetin under sin nuvarande depression eller som 
var resistenta mot behandling. Även patienter med allvarlig medicinsk sjukdom, 
bipolär sjukdom, krampanfall, cancer och ätstörningar uteslöts. Patienterna fick inte 
heller vara gravida eller ammande. Personer med vissa typer av mediciner uteslöts 
också. 

Effektiviteten under akutfasen mättes med HDRS (Hamilton Depression Rating 

Scale, HAM-D) som utfördes av certifierade personer som var blindade för 
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behandlingen. Mätningarna utfördes vid start samt vid vecka 1, 2, 3, 4, 6, 8 och 10. 
Även andra mätskalor som bl. a. mätte livskvaliteten användes men dessa redovisas 
inte här. Under fortsättningsfasen användes i huvudsak HDRS (dag 100, 130, 160, 
190, 220 samt 250). 

Respons i den akuta fasen definierades som ≥ 50 % minskning i HDRS-poäng eller 
ett totalvärde på ≤ 12. Remission definierades som en HDRS-poäng ≤ 7 vid vecka 
10. Det man tittade på i fortsättningsfasen var andelen patienter som vidhöll respons 
eller remission eller som gick från respons till remission. 

 

Resultat 

Medelvärdet för dagsdoserna av venlafaxin ER resp. fluoxetin var vid slutet av 
akutfasen 208,0 mg resp. 49,8 mg. Vid slutet av fortsättningsfasen låg dessa doser på 
228,9 mg resp. 53,8 mg. 

I den akuta fasen hittades ingen statistiskt signifikant skillnad i respons eller 
remission mellan venlafaxin ER-gruppen och fluoxetin-gruppen (p = 0.719). Det 
fanns inte heller någon statistiskt signifikant skillnad mellan dessa grupper i 
sannolikheten för en ihållande remission vid vecka 5 eller vecka 10. Tiden till en 
ihållande remission var för venlafaxin ER i snitt 41,1 dagar samt för fluoxetin 41,8 
dagar (p = 0.081). 

I fortsättningsfasen fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan venlafaxin ER 
och fluoxetin bland dem som bibehöll eller förbättrade sin behandlingsrespons (82 % 
för venlafaxin ER resp. 84 % för fluoxetin, p = 0.697). Det fanns ingen statistiskt 
signifikant skillnad i tiden till en varaktig remission och sannolikhet för bibehållen 
remission vid månad 3 resp. 6 (p = 0.174). 

Den totala frekvensen gällande biverkningar var liknande mellan grupperna medan 
typer av biverkningar skiljde sig åt. Två dödsfall inträffade under den akuta fasen (en 
i varje behandlingsgrupp) samt ett dödsfall inträffade under fortsättningsfasen (i 
venlafaxin ER-gruppen). Inget av dessa tre dödsfall ansågs bero på behandlingen. 16 
allvarliga biverkningar uppkom under den akuta fasen i venlafaxin-gruppen och 13 i 
fluoxetin-gruppen. Under fortsättningsfasen uppkom 14 allvarliga biverkningar i 
venlafaxin-gruppen och 5 i fluoxetin-gruppen. Under den akuta fasen rapporterades 
självmordsbeteende hos 4 patienter i venlafaxin-gruppen samt hos 1 patient i 
fluoxetin-gruppen. Under fortsättningsfasen var motsvarande siffror 8 patienter i 
venlafaxin-gruppen resp. 5 patienter i fluoxetin-gruppen. Det hittades statistiskt 
signifikanta skillnader i biverkningar mellan grupperna (kumulativt, sammanslagen 
akut fas samt fortsättningsfas) i förstoppning, anorexia, gastroenterit, impotens, 
infektion, tinnitus och gäspningar. De 4 första dominerade i venlafaxin-gruppen och 
de tre sistnämnda dominerade i fluoxetin-gruppen (tabell VI). 
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Tabell VI. Biverkningar med statistisk signifikans eller rapporterade hos ≥ 10 % av patienterna i 
studie 3 (%). 

Biverkning Akut fas Kumulativt (Akut fas samt 

fortsättningsfas) 

 Venlafaxin 

ER (N=820) 

 

Fluoxetin 

(N=275) 

p-värde Venlafaxin 

ER (N=820) 

Fluoxetin 

(N=275) 

p-värde 

Huvudvärk 28 29 0.758 34 32 0.606 
Sömnstörning 22 20 0.671 25 22 0.257 
Torr mun 25 16 0.002 25 17 0.007 
Illamående 20 19 0.727 22 20 0.671 
Trötthet 16 17 0.707 18 19 0.653 
Yrsel 12 13 0.599 17 16 0.577 
Svettningar 13 12 0.606 17 15 0.304 
Förstoppning 14 7 0.002 16 7   ˂ 0.001 
Övre 

luftvägs-

infektion. 

9 7 0.319 14 14   ˃ 0.999 

Kraftlöshet 11 9 0.565 14 12 0.310 
Diarré 11 15 0.105 13 17 0.073 
Nervositet 10 10   ˃ 0.999 11 11 0.823 
Anorexia 10 5 0.006 11 5 0.011 
Minskad 

libido 
8 6 0.502 10 10 0.819 

Olycksfall 3 4 0.234 7 11 0.077 
Infektion 4 7 0.074 7 11 0.044 
Tremor 4 7 0.032 5 8 0.069 
Tinnitus 3 7 0.020 4 7 0.047 
Gäspningar 4 7 0.059 4 7 0.044 
Gastroenterit 2 1 0.585 4 1 0.026 
Impotens 3 1 0.080 4 1 0.012 
Viktnedgång 2 4 0.101 2 4 0.050 
Klåda ˂ 1 3 0.036 2 3 0.201 
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Studie 4 

Assessing the efficacy of 2 years of maintenance treatment with venlafaxine ER 75-

225 mg/day in patients with recurrent major depression: a secondary analysis of 

data from the PREVENT study.  

Kornstein et al., 2008. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera långtidseffekten av venlafaxin ER ≤ 225 mg/dag 
hos patienter med återkommande egentlig depression, major depression (MDD). 

 

Metod och deltagare 

Studien baseras på den tidigare PREVENT-studien som var en randomiserad, 
multicenter, multifasstudie (se vidare Metod och deltagare, Studie 3).  

Den primära endpointen i denna studie var tiden till det att responsen upphörde. 
Förutom analysen i grundstudien gjordes här en andra analys med bredare kriterier 
för återfall. Till denna analys användes förutom deltagarna i grundanalysen även 
patienter med HAM-D17 ˃ 12 samt patienter med en minskning i HAM-D17 på ≤ 50 
% från akutfasens start. 

Två ytterligare analyser gjordes. Den ena undersökte tiden till dosökning över 225 
mg/dag i underhållsfasen och den andra undersökte tid till återfall i underhållsfasen 
(HAM-D17 ˃ 12 samt HAM-D17 minskning på ≤ 50 % från akutfasens start). 

Av de 821 patienter som i den första akuta fasen fick venlafaxin ER gick 114 vidare 
via fortsättningsfasen till underhållsfas A där 55 randomiserades till venlafaxin ER 
och 59 till placebo. 30 av 55 patienter från första underhållsfasen i venlafaxin ER-
gruppen gick vidare till underhållsfas B, där 14 randomiserades till venlafaxin ER 
samt 16 till placebo. 15 av 59 patienter med placebo i underhållsfas A fortsatte till 
underhållsfas B där de fick fortsätta med placebo. Av de 55 patienter som fick 
venlafaxin ER i underhållsfas A fortsatte 30 till underhållsfas B där 14 fick 
venlafaxin ER och 16 fick placebo. 

 

Resultat 

Medelvärdet av HAM-D var vid start av akutfasen 21,5 för venlafaxin ER (N = 55) 
resp. 22,2 för placebo (N = 59). Vid start av underhållsfas A var motsvarande HAM-
D 3,2 för venlafaxin ER resp. 4,5 för placebo. 
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I de båda underhållsfaserna behövde 6 patienter i venlafaxin ER-gruppen öka dosen 
till 300 mg/dag. 7 patienter i underhållsfas A nådde återfallskriteriet. 13 patienter i 
placebo-gruppen nådde återfallskriteriet (varav 12 i underhållsfas A resp. 1 i 
underhållsfas B).  

En Kaplan-Meier analys över 2 års underhållsbehandling visade att sannolikheten för 
att hålla sig frisk var högre för de som fick venlafaxin ER ≤ 225 mg/dag än för de 
som fick placebo (67 % för venlafaxin ER resp. 41 % för placebo, p = 0.007). NNT i 
den primära analysen var 4,5.  

Ett misslyckande att bibehålla respons definierades som antingen en ökning av 
venlafaxin ER till 300 mg/dag, ett HAM-D17 ˃ 12 eller en minskning på ≤ 50 % i 
HAM-D17 från start vid två på varandra följande besök eller vid det sista besöket 
innan avhopp. Det fanns en högre sannolikhet för att inte höja dosen till 300 mg/dag 
för venlafaxin ER-gruppen jämfört med placebo-gruppen (p = 0.015). Sannolikheten 
för att inte få ett återfall under två års underhållsfas var högre – men inte statistiskt 
signifikant – hos venlafaxin ER-gruppen jämfört med placebo-gruppen (p = 0.092). 
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Studie 5 

Recovery and subsequent recurrence in patients with recurrent major depressive 

disorder. 

Dunlop et al., 2012. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att bedöma tillfrisknandefrekvens hos patienter med 
återkommande egentlig depression, major depression (MDD), under 2 års underhålls-
behandling med venlafaxin ER eller placebo. Syftet var även att utvärdera effekterna 
av olika definitioner av tillfrisknande och sannolikhet för återfall. 

 

Metod och deltagare 

Denna studie var en post hoc analys på 258 patienter från den tidigare PREVENT-
studien (se vidare Metod och deltagare, Studie 3). Dessa patienter hade alla tidigare 
svarat på venlafaxin ER under 8 ½ månad och blev randomiserade till venlafaxin ER 
vs. placebo (129 patienter i respektive grupp) i underhållsfas A under 12 månader. 
De patienter som i slutet av denna fas fortsatt svara på venlafaxin ER randomiserades 
om till venlafaxin ER resp. placebo för att genomgå underhållsfas B, även den under 
12 månader. 

Gränsvärdet för remission sattes till HAM-D ≤ 7. Det sattes även ett snävare 
gränsvärde för HAM-D till ≤ 3 för att skilja mellan patienter som huvudsakligen var 
friska och dem med milda kvarvarande symtom. I denna studie definierades även 4 
grader av tillfrisknande: 1. Ett HAM-D ≤ 3 med varaktighet ≥ 120 dagar, 2. Ett 
HAM-D ≤ 3 med varaktighet ≥56 dagar, 3. Ett HAM-D ≤ 7 med varaktighet ≥ 120 
dagar samt 4. Ett HAM-D ≤ 7 med varaktighet ≥ 56 dagar. 

Det analyserades även hur dessa 4 tillfrisknandegrader påverkade sannolikheten för 
att uppnå ett tillfrisknande eller inte, sannolikheten för ett återfall och tiden till detta, 
samt hur behandlingen med venlafaxin ER resp. placebo påverkar risken för ett 
återfall. Ett återfall definierades i studien som ett HAM-D ˃ 12 samt ˂ 50 % minsk-
ning från starten i akutfasen. 

 

Resultat 

Venlafaxin ER visade sig ha en högre frekvens vs. placebo i samtliga 4 definitioner 
av tillfrisknande. En statistisk signifikans kunde ses i definition 2 (p = 0.0242), 3 (p = 
0.0125) och 4 (p = 0.0012) men inte i definition 1, den snävaste definitionen (p = 
0.1792) (tabell VII). När det gällde risken för ett återfall hittades även här statistiskt 



36 
 

signifikanta skillnader till venlafaxin ER:s fördel och placebos nackdel för definition 
2 (p = 0.0206), 3 (p = 0.0445) och 4 (p = 0.0411) av tillfrisknande. Definition 1 gav 
här ett p-värde på 0.1506 (tabell VIII).  

Frekvensen av alla typer av behandlingsavbrott i underhållsfas A var högre hos 
placebo (42-51 %) än hos venlafaxin ER (22-32 %). Avbrott p.g.a. biverkningar var 
något högre i venlafaxin ER-grupperna (2-3 %) än i placebo-grupperna (0-2 %). 
Behandlingsavbrott i underhållsfas B visade liknande tendens som i fas A men med 
tanke på de små urvalsgrupperna var det svårt att dra slutsatser från fas B. 

 

Tabell VII. Patienter som uppnått tillfrisknande enligt de 4 definitionerna, Studie 5. 

Definition av 

tillfrisknande 

 

Venlafaxin ER 

N (%) 
Placebo 

N (%) 
p-värde Oddskvot (95% 

konfidensintervall) 

 

N Totalt 129 129   
1. HAM-D ≤ 3 
med varaktighet 
≥ 120 dagar 

34 (26,4) 24 (18,6) 0.1792 1.566  
(0.867 - 2.829) 

2. HAM-D ≤ 3 
med varaktighet 
≥56 dagar 

68 (52,7) 49 (38,0) 0.0242 1.820 
(1.108 - 2.988) 

3. HAM-D ≤ 7 
med varaktighet 
≥ 120 dagar 

72 (55,8) 51 (39,5) 0.0125 1.932 
(1.177 - 3.170) 

4. HAM-D ≤ 7 
med varaktighet 
≥ 56 dagar 

94 (72,9) 68 (52,7) 0.0012 2.409 
(1.433 - 4.051) 

 

Tabell VIII. Riskkvoter för tiden till återfall under de kombinerade underhållsfaserna (A och B) för 
de 4 definitionerna av tillfrisknande, Studie 5. 

Definition av 

tillfrisknande 

Totala 

 händelser 

(%) 

Placebo-

händelser 

(%) 

Venlafaxin-

händelser 

(%) 

Riskkvot 

(95% 

konfidens-

intervall) 

p-värde 

1. HAM-D ≤ 3 
med varaktighet 
≥ 120 dagar 

4/54 
(7,4) 

3/24 
(12,5) 

1/34 
(2,9) 

5.28 
(0.55 - 51.00) 

0.1506 

2. HAM-D ≤ 3 
med varaktighet 
≥56 dagar 

13/117 
(11,1) 

10/49 
(20,4) 

3/68 
(4,4) 

4.61 
(1.26 - 16.82) 

0.0206 

3. HAM-D ≤ 7 
med varaktighet 
≥ 120 dagar 

11/123 
(8,9) 

8/51 
(15,7) 

3/72 
(4,2) 

3.92 
(1.03 - 14.83) 

0.0445 

4. HAM-D ≤ 7 
med varaktighet 
≥ 56 dagar 

22/162 
(13,6) 

14/68 
(20,6) 

8/94 
(8,5) 

2.48 
(1.04 - 5.94) 

0.0411 
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Tabell IX. En översikt över Studie 6-7. 

 Studie 

 

Studiedesign Syfte Deltagare Resultat 

Studie 6 

Re-evaluation of 
the efficacy and 
tolerability of 
venlafaxine vs 
SSRI. 
 
Weinmann et al., 
2007. 
 
 

Meta-analys. 
Sammanslagen 
data av 
depressionsscores, 
svar på behandling, 
remission, bortfall 
samt 
subgruppsanalyser. 
Baserad på 17 
primära studier 
t.o.m. 2006. 
Av dessa var 13 st. 
aktiv-
kontollstudier samt 
4 st. 
placebokontroll-
studier. 
 

Att systematiskt 
granska olika 
studier för att 
utreda effekten 
hos venlafaxin 
jämfört med 
SSRI. 
 

Totalt 4048 
patienter. 
 
1822 patienter   
randomiserade 
till venlafaxin  
 
1809 patienter 
randomiserade 
till SSRI. 
 
417 patienter 
randomiserade 
till placebo. 
 
 

Det fanns en liten 
statistiskt 
signifikant skillnad 
i respons gällande 
venlafaxin vs. 
SSRI till fördel för 
venlafaxin 
(RR=1.06, 95% 
konfidensintervall 
1.01-1.12). 
 
Det fanns ingen 
statistiskt 
signifikant skillnad 
i remission 
gällande venlafaxin 
vs. SSRI 
(RR=1.07, 95% 
konfidensintervall 
0.99-1.15). 
 
Bortfall p.g.a. 
biverkningar var 
statistiskt 
signifikant fler i 
venlafaxin-gruppen 
(RR=1.38, 95% 
konfidensintervall 
1.08-1.77). 
 
Författarna anser 
dock inte att det 
föreligger någon 
kliniskt 
betydelsefull 
skillnad i respons 
mellan venlafaxin 
och SSRI. 
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Studie 7 

The effect of 
venlafaxine 
compared with 
other 
antidepressants 
and placebo in the 
treatment of 
major depression. 
 
Bauer  et al., 
2008. 
 

Meta-analys. 
Sammanslagen 
data av respons, 
remission och bort-
fall. RCT-studier 
t.o.m. 2007. Även 
opublicerade 
studier. Baserad på 
34 studier gällande 
venlafaxin vs. 
SSRI, 18 studier 
gällande venlafaxin 
vs. TCA, 4 studier 
gällande venlafaxin 
vs andra 
antidepressiva samt 
5 studier gällande 
venlafaxin vs. 
andra 
antidepressiva då 
annan behandling 
misslyckats. 
Totalt 63 studier. 
 

Att uppdatera 
effekten av 
venlafaxin 
gentemot andra 
antidepressiva 
läkemedel som 
SSRI och TCA. 

De 34 studier 
som är inriktade 
på venlafaxin vs. 
SSRI: 
 
Totalt 7155 
patienter. 
 
3913 patienter 
randomiserade 
till venlafaxin. 
 
3242 patienter 
randomiserade 
till SSRI. 
 

 

Det fanns en 
statistiskt 
signifikant skillnad 
i respons gällande 
venlafaxin vs. 
SSRI till fördel för 
venlafaxin 
(OR=1.15, 95% 
konfidensintervall 
1.02-1.29). 
 
 
Det fanns en 
statistiskt 
signifikant skillnad 
i remission 
gällande venlafaxin 
vs. SSRI till fördel 
för venlafaxin 
(OR=1.19, 95% 
konfidensintervall 
1.06-1.34). 
 
Bortfall p.g.a. 
biverkningar var 
statistiskt 
signifikant fler i 
venlafaxin-gruppen 
än i SSRI-gruppen 
(OR=1.45, 95% 
konfidensintervall 
1.23-1.70, p ˂
0.0001). 
 
Författarna anser 
att den bättre 
effekten av 
venlafaxin har en 
klinisk betydelse. 
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Studie 6 

Re-evaluation of the efficacy and tolerability of venlafaxine vs SSRI: meta-analysis.  

Weinmann et al., 2007. 

 

Syfte 

Syftet var att systematiskt granska tidigare studier för att undersöka effektiviteten av 
venlafaxin i jämförelse med olika SSRI-preparat. Syftet var även att utvärdera hur 
metodologiska frågor påverkar effektstorlek. 

 

Metod och deltagare 

Till denna meta-analys valdes primära studier ut från 1966 till 2006. Studierna skulle 
vara dubbel-blinda randomiserade kontrollstudier där venlafaxin jämfördes med 
olika SSRI-preparat. SSRI-preparaten inkluderade fluoxetin, citalopram, escitalo-
pram, fluvoxamin, sertralin eller paroxetin. Studierna kunde vara med eller utan 
placebokontroll. Patienterna i studierna skulle ha en depressionsdiagnos enligt ICD, 
DSM eller RDC (Research Diagnostic Criteria). Studier där fler än 20 % av 
deltagarna hade en primär dystymi-diagnos samt där fler än 15 % hade en bipolär 
sjukdom uteslöts. Studierna skulle ha en 6 veckors eller längre dubbel-blind 
behandling, men fick inte vara längre än 6 månader. Tidsbegränsningen berodde på 
att fokus låg på korttidseffekter och inte på att studera återfall eller att förhindra 
eventuella sådana.  

Ett inklusionskriterium var att studierna hade Hamilton Depression Rating Scale 
(HAM-D) eller Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS) som 
parameter för sina resultat. Respons definierades som en minskning på minst 50 % 
av HAM-D eller MADRS. Remission definierades som ett HAM-D ≤ 7 eller 
MADRS ≤ 10 och endast studier som hade använt sig av dessa standarder fick 
inkluderas. Utifrån medelvärdesskillnader i poängförändringarna i HAM-D eller 
MADRS räknades standardiserade effektstorlekar ut. För att undersöka statistisk 
signifikans användes Mantel-Haenszel statistik med 95 % konfidensintervall. Det 
gjordes även subgrupps-analyser med indelningar efter bl.a. ålder på deltagarna 
(under resp. över 65 år), placebokontrollerade studier vs. aktiv-kontrollstudier, 
fixerade vs. flexibla venlafaxindoser samt inneliggande patienter vs. patienter i 
öppenvården. Erhållen data analyserades med hjälp av Comprehensive Meta 
Analysis Version 2.2.  

Av från början 981 utvalda RCT-studier sållades de flesta bort och kvar till analys 
blev 17 studier. 13 av dessa var aktiv-kontrollstudier och de resterande 4 kontrol-
lerades även mot placebo. I de 17 utvalda studierna deltog sammanlagt 4048 
patienter. Dessa var fördelade enligt följande: 1822 patienter var randomiserade till 
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venlafaxin (75-225 mg/dag), 1809 patienter var randomiserade till SSRI-preparat 
samt 417 patienter var randomiserade till placebo. SSRI-preparaten fördelades enligt 
följande: fluoxetin (N=1078, 10 studier) 20-60 mg/dag, escitalopram (N=245, 2 
studier) 10-20 mg/dag, sertralin (N=233, 3 studier) 50-150 mg/dag, paroxetin 
(N=178, 1 studie) 20 mg/dag samt citalopram (N=75, 1 studie) 10-20 mg/dag. 

 

Resultat 

Patienternas HAM-D poäng vid starten skiljde sig betydligt mellan de olika 
studierna, från en studie där HAM-D17 var 20,4 för venlafaxin och 19,9 för SSRI till 
en studie där HAM-D17 var 29,1 för venlafaxin och 29,7 för SSRI. Det fanns även 
skillnader i hur remission definierades. 15 studier användes vid remissionsanalysen. 
Det hittades ingen statistiskt signifikant skillnad i remissionsnivåer mellan venlafaxin 
och SSRI (Relativ risk, RR, för remission = 1.07, 95 % konfidensintervall 0.99 - 
1.15). NNT beräknades till 34.  

Samtliga 17 studier användes vid analys av responsen på behandlingen. Venlafaxin 
visade sig marginellt bättre än SSRI och resultatet uppvisade en statistiskt signifikant 
skillnad (RR för respons = 1.06, 95 % konfidensintervall 1.01 - 1.12). Här beräkna-
des NNT till 27. 

Utifrån 16 studier beräknades standardiserade medelvärdesskillnader (SMD) utifrån 
förändringar i HAM-D poäng eller MADRS poäng. Här framkom en statistiskt 
signifikant skillnad där venlafaxin visade sig bättre (SMD = -0.09, 95 % konfidens-
intervall  -0.16 – (-0.02), p = 0.013) (tabell X). 

Samtliga studier analyserades gällande avbrytande av behandling p.g.a. biverkningar. 
Denna analys visade på att patienter behandlade med venlafaxin avbröt sin 
behandling i större utsträckning p.g.a. negativa effekter. Denna skillnad var statistiskt 
signifikant. (RR = 1.38, 95 % konfidensintervall 1.08 - 1.77). NNH beräknades till 
32. 

Det framkom att i de studier som hade flexibla doser av venlafaxin så blev remission, 
respons och effektstorlek något högre i jämförelse med SSRI. Men det var dock få 
studier med fixerade venlafaxindoser. Det fanns inga statistiskt signifikanta 
skillnader i de olika subgruppsanalyserna. 
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Tabell X. Resultat studie 6. 

Studie samt 

Kontroll SSRI 
 

N 

(venlafaxin/ 

kontroll) 

N 

Remission 

(venlafaxin/ 

kontroll) 

 

N 

Respons 

(venlafaxin/ 

kontroll) 

SMD* samt 

(95 % 

konfidensintervall) 

1. citalopram  76/75 14/17 68 / 70 - 
2. escitalopram  98 /97 30 / 35 47 / 59 0.22  

(-0.06 – 0.50) 
3. escitalopram 145 / 148 99 / 102 113 / 113 -0.04 

(-0.27 – 0.19) 
4. fluoxetin  40 / 47 20 / 20 35 / 35 -0.13 

(-0.55 – 0.29) 
5. fluoxetin  196 /186 118 / 111 137 / 107 -0.09 

(-0.29 – 0.11) 
6. fluoxetin  102 / 102 31 / 28 51 / 45 -0.23 

(-0.52 – 0.05) 
7. fluoxetin  100 / 103 35 / 23 54 / 52 -0.09 

(-0.37 – 0.19) 
8. fluoxetin  104 / 100 27 / 20 36 / 37 -0.08 

(-0.36 – 0.21) 
9. fluoxetin  128 / 121 52 / 50 79 / 76 -0.18 

(-0.44 – 0.07) 
10. fluoxetin  171 / 170 52 / 53 81 / 98 0.12 

(-0.11 – 0.34) 
11. fluoxetin  55 / 54 23 / 20 36 / 31 -0.22 

(-0.60 – 0.16) 
12. fluoxetin  34 / 34 - 24 / 17 -0.72 

(-1.22 – (-0.23)) 
13. fluoxetin  153 / 161 - 80 / 67 -0.27 

(-0.50 – (-0.05)) 
14. paroxetin  183 / 178 95 / 84 131 / 118 -0.08 

(-0.29 – 0.14) 
15. sertralin  75 / 72 40 / 27 49 / 41 -0.21 

(-0.53 – 0.12) 
16. sertralin  78 / 82 37 / 31 49 / 45 - 
17. sertralin  84 / 79 43 / 47 56 / 56 0.19 

(-0.12 – 0.50) 
Totalt (N) 1822 / 1809 716 / 668 1126 / 1067 - 0.09 

(-0.16 – (-0.02)) 

SMD* = standardized mean difference 
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Studie 7 

The effect of venlafaxine compared with other antidepressants and placebo in the 

treatment of major depression. A meta-analysis. 

Bauer et al., 2008. 

 

Syfte 

Att få en omfattande uppdaterad översikt över hur effektiv venlafaxin är i jämförelse 
med SSRI alternativt TCA. Effekten studerades även med avseende på återfall och 
förhindrande av ett sådant och vidare hos patienter som inte svarat på behandling då 
venlafaxin används som ett andrahandsalternativ. 

 

Metod och deltagare 

För denna meta-analys valdes RCT-studier ut fram till april 2007. Studierna handlade 
om venlafaxin i jämförelse med andra antidepressiva läkemedel vid behandling av 
egentlig depression. Det togs även fram studier där venlafaxin jämfördes mot 
placebo vid förhindrande av återfall samt opublicerade studier. Man ville mäta 
respons, remission samt bortfall bland patienterna beroende på biverkningar, 
ineffektivitet eller andra övriga orsaker. Respons definierades som en minskning på 
50 % i HAM-D poäng och remission definierades som en HAM-D poäng ≤ 7. 

Först valdes 88 RCT-studier ut. Av dessa plockades 44 bort och 19 opublicerade 
studier tillkom. Slutligen gjordes meta-analysen på 63 studier. 34 studier (N=7155) 
jämförde venlafaxin med SSRI, 18 studier (N=2769) jämförde venlafaxin med TCA, 
4 studier jämförde venlafaxin med andra antidepressiva läkemedel samt 5 studier 
jämförde venlafaxin med alternativa antidepressiva läkemedel som en ”second line”-
behandling då behandling med andra antidepressiva läkemedel misslyckats. De 34 
studier som jämförde venlafaxin med SSRI hade haft en behandlingstid på 28-168 
dagar och av de 7155 deltagarna så randomiserades 3913 till venlafaxin ER samt 
3242 till SSRI. 

 

Resultat 

Resultat redovisas enbart för de 34 studier som jämför venlafaxin med SSRI. 

29 av 34 studier ingick i analysen för respons (15 studier gällande venlafaxin vs. 
fluoxetin, 7 studier gällande venlafaxin vs. paroxetin, 3 studier gällande venlafaxin 
vs. sertralin, 2 studier gällande venlafaxin vs. citalopram samt 2 studier gällande 
venlafaxin vs. escitalopram) (tabell XI). Det framkom en statistiskt signifikant 
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skillnad där venlafaxin över lag visade sig mer effektiv än SSRI-preparaten 
(oddskvot 1.15, 95 % konfidensintervall 1.02 - 1.29). NNT beräknades till 36. 

När det gäller remission analyserades 23 av 34 studier (11 studier gällande 
venlafaxin vs. fluoxetin, 6 studier gällande venlafaxin vs. paroxetin, 3 studier 
gällande venlafaxin vs. sertralin, 2 studier gällande venlafaxin vs. escitalopram samt 
1 studie gällande venlafaxin vs. citalopram). Venlafaxin var även här statistiskt 
signifikant mer effektiv än SSRI (oddskvot 1.19, 95 % konfidensintervall 1.06 - 
1.34). NNT beräknades till 19. 

31 studier analyserades för bortfallsberäkningar. Bortfall beroende på biverkningar 
behandlades i 30 studier och bortfall p.g.a. avsaknad av effekt studerades i 25 studier. 
Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde hittas i totala bortfall mellan venlafaxin 
och SSRI (oddskvot 1.06, 95 % konfidensintervall 0.95 till 1.19, p = 0.26). Det fanns 
dock en statistiskt signifikant skillnad i bortfall p.g.a. biverkningar till venlafaxins 
nackdel (oddskvot 1.45, 95 % konfidensintervall 1.23 - 1.70, p ˂ 0.0001). 
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Tabell XI. Resultat studie 7. 

Studie samt 

kontroll SSRI 

 

                        

N 

(venlafaxin/ 

kontroll) 

N 

Remittans 

(venlafaxin/ 

kontroll) 

 

N 

Respons 

(venlafaxin/ 

kontroll) 

N 

Bortfall 

(venlafaxin/ 

kontroll) 

N 

Biverkningar 

(venlafaxin/ 

kontroll) 

N 

Ineffektivitet 

(venlafaxin/ 

kontroll) 

 1.  citalopram 73 / 75 - 49 / 54 - 6 / 3 - 
 2.  citalopram 34 / 32 9 / 4 24 / 22 2 / 1 1 /  - 
 3.  escitalopram 100 / 98 31 / 35 48 / 60 34 / 26 16 / 4 - 
 4.  escitalopram 145 / 148 99 / 102 113 / 113 19 / 21 16 / 11 3 / 6 
 5.  fluoxetin * 27 / 24 - 14 / 15 8 / 6 7 / 1 1 / 0 
 6.  fluoxetin 153 / 161 - 107 / 100 38 / 40 14 / 7 9 / 14 
 7.  fluoxetin * 156 / 152 - 86 / 74 43 / 37 21 / 11 1 / 3 
 8.  fluoxetin 95 / 103 37 / 22 57 / 50 19 / 28 6 / 9 3 / 7 
 9.  fluoxetin 128 / 121 38 / 36 82 / 74 37 / 32 13 / 8 6 / 6 
10. fluoxetin * 79 / 77 26 / 19 38 / 36 15 / 24 10 / 13 1 / 2 
11. fluoxetin * 131 / 135 - - 55 / 43 36 / 17 3 / 0 
12. fluoxetin * 821 / 275 380 / 132 232 / 78 291 / 90 72 / 22 56 / 26 
13. fluoxetin 196 / 186 44 / 42 119 / 114 29 / 18 14 / 7 5 / 2 
14. fluoxetin 171 / 170 44 / 42 79 / 84 47 / 46 36 / 24 4 / 7 
15. fluoxetin 104 / 100 44 / 29 59 / 48 37 / 30 28 / 19 2 / 6 
16. fluoxetin 73 / 73 38 / 27 46 / 33 24 / 29 8 / 9 5 / 10 
17. fluoxetin 55 / 54 22 / 19 38 / 33 10 / 11 3 / 5 4 / 4 
18. fluoxetin 40 / 47 19 / 19 32 / 34 7 / 9 - - 
19. fluoxetin 34 / 34 - 24 / 17 6 / 12 1 / 5 3 / 6 
20. fluoxetin 70 / 75 - 37 / 45 15 / 20 8 / 6 0 / 0 
21. fluvoxamin 14 / 14 7 / 11 - 2 / 0 2 / 0 0 / 0 
22. fluvoxamin * 63 / 29 - - 13 / 9 5 / 3 3 / 3 
23. paroxetin * 82 / 85 - - 28 / 24 17 / 8 7 / 5 
24. paroxetin * 165 / 81 85 / 34 98 / 44 46 / 28 15 / 7 15 / 13 
25. paroxetin * 58 / 56 47 / 32 43 / 29 10 / 10 2 / 3 - 
26. paroxetin 41 / 43 23 / 22 27 / 26 16 / 11 6 / 3 2 / 4 
27. paroxetin 183 / 178 98 / 93 139 /128 47 / 52 22 / 29 2 / 5 
28. paroxetin 61 / 62 22 / 11 27 / 18 - 5 / 3 3 / 3 
29. paroxetin 30 / 30 9 / 4 24 / 22 1 / - - 
30. paroxetin 52 / 53 - 46 / 51 3 / 3 - - 
31. sertralin 75 / 72 40 / 27 49 / 41 16 / 12 12 / 5 6 / 4 
32. sertralin 25 / 27 - - 15 / 5 13 / 5 - 
33. sertralin 84 / 79 43 / 47 56 / 56 25 / 13 5 / 3 - 
34. sertralin * 295 / 293 130 / 121 174 / 167 92 / 95 33 / 31 7 / 8 
Totalt (N) 3913/3242 1335/930 1967/1666 1060/785 453 / 281 151 / 144 

* Opublicerade studier 
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Oddskvot från studie 6 

Egna beräkningar av oddskvot på respons gjordes i studie 6 med hjälp av 
programmet GraphPad Prism (GraphPad software, Inc., La Jolla, USA). Oddskvoten 
beräknades till 1.18 och 95% konfidensintervall beräknades till 1.03 - 1.36. 
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5   DISKUSSION 

 

5.1 Återupptagshämning av serotonin respektive noradrenalin 

De flesta antidepressiva läkemedel vid egentlig depression (major depression) är 
hämmare av serotonintransportörer och/eller noradrenalintransportörer. Men selek-
tiviteten för respektive transportörer anses numera vara relativ och beroende av 
dosen. Owens et al. (2008) har gjort en studie på 86 deltagare med egentlig 
depression. Deltagarna fick forcerad titrering av antingen paroxetin (12,5-75 mg/dag) 
eller venlafaxin (75-375 mg/dag). Det togs blodprov en gång i veckan för att mäta 
hämning av transportörerna. Resultatet visade att den maximala hämningen av 
serotonin-transportörerna i slutet av studien var 90 % för paroxetin-gruppen och 85 
% för venlafaxin-gruppen. Motsvarande värden för maximal hämning av 
noradrenalin-transportörerna var 36 % för paroxetin samt 60 % för venlafaxin. I 
denna studie hittades ingen statistiskt signifikant skillnad i antidepressiv effekt 
mellan de båda läkemedlen (Owens et al., 2008). Selektiviteten gällande serotonin-
transportörhämning i förhållande till noradrenalintransportörhämning baserat på 
hämningskonstanter (Ki) anges i andra källor för paroxetin vara 400 ggr mer selektiv 
för serotonin (noradrenalin 40 nM resp. serotonin 0,1 nM) och för venlafaxin vara 
116 ggr mer selektiv för serotonin (noradrenalin 1060 nM resp. serotonin 9,1 nM). 
Hämningskonstanten anger den koncentration som ger 50 % hämning av 
återupptaget (Brunton et al., 2011). Noradrenalineffekten hos venlafaxin är 
successivt insättande och den är säkerställd först när venlafaxindosen kommer upp 
mot 225 mg/dag (Läkemedelsboken 2011/2012). Internetmedicin menar i sin tur att 
serotoninåterupptags-hämningen dominerar vid doser ˂ 75 mg medan i doser över 
detta så ökar noradrenalineffekten (Internetmedicin, 2011).  

 

5.2 Oddskvoter vs. riskkvoter 

Studie 7 (Bauer et al., 2008) var en meta-analys som sponsrades av Wyeth Pharma 
som 2009 köptes upp av Pfizer och som tillverkar läkemedlet Efexor® (venlafaxin). 
Studien kom fram till att venlafaxin var överlägset alla SSRI-preparat i både respons 
och remission. Studien säger också att venlafaxin är effektivt för att förhindra återfall 
vid långtidsanvändning. Oddskvoterna för respons och remission är 1.15 resp. 1.19 
med 95 % konfidensintervall 1.02 – 1.29 resp. 1.06 – 1.34, skillnaderna är statistiskt  
signifikanta. Författarna tolkar detta som ett bevis för att venlafaxin är kliniskt mer 
effektivt än SSRI. Men frågan är om bara för att det finns en statistisk signifikans så 
är skillnaden även kliniskt signifikant? En jämförelse kan göras med resultatet för 
studie 6 (Weinmann et al., 2007) som också var en meta-analys. I studie 6 ingick 17 
studier varav 15 av dem även ingick i studie 7. Detta innebär att 15 av 34 studier i 
studie 7 var gemensamma med de i studie 6, d.v.s. nästan hälften. De övriga 19 
studierna som inte var gemensamma utgjordes av 9 publicerade samt 10 opublicerade 
studier. En av de opublicerade studierna hade 821 patienter som fick venlafaxin och 
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275 patienter som fick fluoxetin. Dessa siffror stämmer exakt överens med studie 1 
(Nemeroff et al., 2007) så möjligheten finns att den studien senare blev publicerad, 
och att i så fall ytterligare en studie var gemensam mellan meta-analyserna. Med så 
många studier gemensamma så borde meta-analyserna komma fram till liknande 
resultat. Motsvarande resultat i studie 6 var för respons en relativ risk på 1.06 och för 
remission en relativ risk på 1.07 med 95 % konfidensintervall på 1.01 – 1.12 resp. 
0.99 – 1.15. Responsen uppvisade här en statistiskt signifikant skillnad medan 
remissionen inte gjorde det. De standardiserade medelvärdesskillnaderna (SMD) 
beräknade utifrån förändring i HAM-D eller MADRS i studie 6 gav dock en 
statistiskt signifikant skillnad som gynnade venlafaxin. Slutsatsen i studie 6 var att 
venlafaxin inte har någon kliniskt signifikant överlägsenhet över SSRI. En fråga är 
hur stor skillnaden är mellan de relativa riskerna, riskkvoterna, i studie 6 och 
oddskvoterna i studie 7? Enligt Malmquist (2002) är riskkvoter lättare att tolka. 
Riskkvoterna 1.06 och 1.07 innebär 6 % resp. 7 % bättre. En riskkvot på 1 motsvarar 
dock en oddskvot på 1 vilket i båda fall betyder att det inte finns någon skillnad 
mellan grupperna. Vid högre eller lägre värden på riskkvoten skiljer sig värdena lite 
för riskkvot/oddskvot. Om oddskvoten är större än 1 så är motsvarande värde för 
riskkvoten något lägre (Läkartidningen, 2002). Detta borde utjämna skillnaderna i 
kvoterna mellan de båda meta-analyserna så att resultaten i stort sett blir likvärdiga. 
Den egna beräkningen av oddskvot på respons i studie 6 gav värdet 1.18 med 95 % 
konfidensintervall 1.03 – 1.36. Detta motsvarar den angivna riskkvoten 1.06. Att 
riskkvoten är lägre än motsvarande oddskvot stämmer överens med Malmquists 
resonemang. Oddskvoten för respons i studie 7 blev 1.15 med 95 % 
konfidensintervall 1.02 – 1.29. Skillnaderna i oddskvoter mellan de båda meta-
analyserna, studie 6 och 7, blir då inte så stor, 1.18 vs. 1.15.  Malmquist skriver 
vidare att oddskvoter är fördelaktiga vid sammanslagning av undersökningar i meta-
analyser och att det då oftast används oddskvoter i tabeller och figurer 
(Läkartidningen, 2002).  
 

5.3 DSM IV, HAM-D och MADRS 

Alla undersökta studier har inklusionskriteriet att patienterna ska ha en DSM-diagnos 
för depression och detta stämmer med det Walker & Whittlesea (2012) säger att 
denna diagnos krävs för att få delta i de flesta nya kliniska undersökningar där en 
behandling med antidepressiva läkemedel sker (Walker & Whittlesea, 2012). Ett 
lämpligt mått för antidepressiv effekt vid studier av mildare depressioner är en 
poängminskning på HAM-D med minst hälften. Men vid svårare depressioner anses 
inte detta effektmått tillräckligt. Då passar det bättre att sätta en absolut poänggräns 
men studien bör då även ha en tillräcklig behandlingslängd (SBU, 2004). Studie 1, 2, 
3, 4, 6 och 7 definierar respons som minst 50 % minskning i HAM-D. Studie 4 
(Kornstein et al., 2008) tog även med deltagare som minskat HAM-D med ≤ 50 %. 
Studie 5 (Dunlop et al., 2012) tittade enbart på remission och inte respons. 
Ingångskriterier för samtliga studier är att deltagarna skulle ha ett HAM-D ≥ 20. Men 
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detta säger inget om hur mycket ingångs-HAM-D skiljer sig åt emellan patienterna 
och studierna. Hos vissa deltagare med väldigt höga HAM-D kanske det då inte är 
lämpligt att använda sig av kriteriet 50 % minskning. Enbart studie 2 (Lenox-Smith 
& Jiang, 2008) gör en ytterligare indelning på patienternas ingångs-HAM-D i 
grupperna ≤ 30 resp. ˃ 31. Resultatet i dessa grupper visade på att det i gruppen ≤ 30 
inte fanns någon signifikant skillnad i HAM-D mellan venlafaxin och citalopram 
men att det fanns en signifikant skillnad i den sjukare gruppen. Frågan är då om det 
var lämpligt att använda sig av kriteriet 50 % minskning i den sjukare gruppen. Det 
kanske skulle satts en HAM-D-poänggräns istället? I rapporten från SBU har man 
funnit i studier som använt sig av båda skalorna HAM-D samt MADRS att skillnad 
mellan två läkemedel i en av skalorna men inte i den andra, vilket leder till frågan 
vad de olika skalorna mäter. Ett problem med HAM-D skalan är att olika studier som 
jämförs har använt sig av olika varianter av HAM-D, vilket inte specificerats. Det är 
inte heller alltid den variant, som angetts i studien, som verkligen använts (SBU, 
2004). I studie 1 (Nemeroff et al., 2007) hittades ingen statistiskt signifikant skillnad 
mellan venlafaxin och fluoxetin i HAM-D respons men däremot en statistiskt 
signifikant skillnad i MADRS respons, vilket belyser problematiken med att jämföra 
dessa skalor. 

 

5.4 Venlafaxin vs. SSRI 

 

Respons 

I studie 1 (Nemeroff et al., 2007) hittades ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad 
mellan venlafaxin ER och fluoxetin varken i total HAM-D eller i MADRS. I studie 2 
(Lenox-Smith & Jiang, 2008) jämfördes venlafaxin istället med citalopram. Det 
gjordes en subgrupps-indelning av patienterna vid start (de med HAM-D ≤ 30 samt 
de med HAM-D ˃ 30). Resultatet visade endast en responsskillnad i gruppen HAM-
D ˃ 30 till venlafaxins fördel. Det sågs ingen skillnad för den friskare gruppen av 
patienter. I studie 3 (Keller et al., 2007) ställdes venlafaxin mot fluoxetin. Det 
hittades inga skillnader varken i akutfasen (79 % för båda grupperna) eller i 
fortsättningsfasen (venlafaxin 90 % resp. fluoxetin 92 %). Den första meta-analysen, 
studie 6 (Weinmann et al., 2007) hade ett stort antal deltagare (1822 som fick 
venlafaxin samt 1809 patienter som fick olika typer av SSRI). Respons definierades 
dock lite olika i de olika studierna som ingick, vilket kan göra de sammanslagna 
resultaten lite svårtolkade och svåra att jämföra. Venlafaxin hade något bättre 
respons än SSRI, vilket uppvisade en statistiskt signifikant skillnad och NNT blev 
34. I studie 7 (Bauer et al., 2008) var venlafaxin överlag signifikant mer effektiv än 
SSRI och NNT beräknades till 36.  

Användningen av en minskning på minst 50 % av HAM-D (och eventuellt alternativt 
en minskning på minst 50 % av MADRS) som kriterium för respons förekommer i 
alla studier förutom studie 4 och 5. Studie 4 tittar mer på remission samt tiden till när 
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responsen upphör. Studie 5 tittar på tillfrisknandefrekvensen under en tvåårsbehand-
ling. I studie 7 undersöktes responsen i fyra kategorier, förutom minst 50 % 
minskning av HAM-D eller MADRS även ett CGI- eller PGI-värde på 1 eller 2. Att 
responsen definieras liktydigt för de olika studierna bör göra resultatet för respons 
jämförbara dem emellan. Överlag verkar det inte finnas någon större skillnad 
gällande respons för venlafaxin vs. SSRI, endast två signifikanta skillnader hittades 
till fördel för venlafaxin, i studie 7 (Bauer et al., 2008) samt i subgruppen HAM-D ˃ 
30 i studie 2 (Lenox-Smith & Jiang, 2008). 

 

Remission 

I studie 1 (Nemeroff et al., 2007) hittades inga skillnader i remission mellan 
venlafaxin ER och fluoxetin. I studie 2 (Lenox-Smith & Jiang, 2008) hittades inga 
skillnader mellan venlafaxin och citalopram. I studie 3 (Keller et al., 2007) fanns 
inga skillnader i remission varken i akutfasen (49 % för venlafaxin resp. 50 % för 
fluoxetin), i fortsättningsfasen (72 % för venlafaxin resp. 69 % för fluoxetin) eller i 
slutet av fortsättningsfasen (52 % för venlafaxin resp. 58 % för fluoxetin). Det fanns 
ingen skillnad i remission mellan venlafaxin och SSRI i studie 6 (Weinmann et al., 
2007). Endast i studie 7 (Bauer et al., 2008) var venlafaxin överlag signifikant mer 
effektiv än SSRI i remission. NNT beräknades här till 19. 

Remission definierades som HAM-D ≤ 7 i studie 1 (Nemeroff et al., 2007), studie 2 
(Lenox-Smith & Jiang, 2008), studie 3 (Keller et al., 2007), studie 5 (Dunlop et al., 
2012), studie 6 (Weinmann et al., 2007) samt studie 7 (Bauer et al., 2008). Dessutom 
sattes ytterligare subgruppsindelningar för remission i studie 5 till även HAM-D ≤ 3 
(Dunlop et al., 2012) samt i studie 6 till även HAM-D ≤ 4, ≤ 5 och ≤ 6 (Weinmann et 
al., 2007). I studie 5 och 6 kan då även resultat urskiljas för de patienter som blivit 
ännu friskare. Resultaten för remission borde p.g.a. liknande definitioner vara 
jämförbara. I studie 6 (Weinmann et al., 2007) kunde dock remission även definieras 
som MADRS ≤ 10. Detta kanske kan vara till en nackdel vid en jämförelse med de 
andra studierna om nu de båda mätskalorna mäter olika saker. 

Sammanfattningsvis så ses inga skillnader i remission för venlafaxin vs. SSRI. 
Enbart i meta-studien, studie 7 (Bauer et al., 2008) hittades en statistiskt signifikant 
skillnad där venlafaxin var effektivare än SSRI gällande remission. I studie 7 ingick 
23 av 34 studier vid utvärderingen av remission, varav nästan hälften (11 st.) 
använde fluoxetin. 5 av dessa 23 studier var opublicerade. 12 av 23 studier ingick 
även i den andra meta-analysen, studie 6 (Weinmann et al., 2007). I studie 6 
användes 15 av 17 studier vid utvärderingen av remission. Att studie 6 kom fram till 
att det inte fanns några signifikanta skillnader i remission och att studie 7 kom fram 
till att det fanns det borde då bero på skillnader i de studier som inte var 
gemensamma.  

I rapporten om behandling av depressionssjukdomar från SBU (2004) nämns att flera 
studier visar att för att venlafaxin ska ha en fördel i effekt jämfört med SSRI så bör 
det användas i högre doser (˃ 150 mg). Detta hänvisas till en stor undersökning i 



50 
 

allmänpraxis där det inte hittas någon signifikant effektskillnad mellan 75 mg 
venlafaxin och 20 mg fluoxetin (SBU, 2004). 

 

Tolerans/säkerhet 

I studie 1 (Nemeroff et al., 2007) var frekvensen bortfall bland patienterna p.g.a. 
biverkningar nästan dubbelt så hög för venlafaxingruppen som för fluoxetingruppen 
(12 % respektive 7 %, p=0.049). I studie 2 (Lenox-Smith & Jiang, 2008) fann man 
att något fler biverkningar uppkom i patientgruppen med citalopram än med gruppen 
som fick venlafaxin (63,4 % resp. 57,8 %). I studie 3 (Keller et al., 2007) 
rapporterades liknande frekvens biverkningar hos venlafaxin-gruppen och fluoxetin-
gruppen. Typer av biverkningar skiljde sig mellan grupperna. I studie 6 (Weinmann 
et al., 2007) och 7 (Bauer et al., 2008) hade venlafaxin en signifikant högre frekvens 
av bortfall jämfört med SSRI p.g.a. biverkningar. Illamående och huvudvärk verkar 
vara vanliga biverkningar hos både venlafaxin och SSRI i de olika studierna. I studie 
1 (Nemeroff et al., 2007) hittades signifikanta skillnader mellan venlafaxin och 
fluoxetin i illamående, yrsel, kräkningar, svettningar, oro samt förstoppning. Alla 
dessa biverkningar förekom mer hos venlafaxingruppen. I studie 3 (Keller et al., 
2007) fann man kumulativt i sammanslagen akutfas och fortsättningsfas signifikanta 
skillnader i muntorrhet, förstoppning, anorexia, gastroenterit, impotens, infektion, 
tinnitus samt gäspningar. De första fem förekom mest i venlafaxingruppen medan de 
sistnämnda tre förekom mest i fluoxetingruppen. Dessa typer av biverkningar för 
respektive läkemedel stämmer ganska bra överrens med omnämnda biverkningar i 
FASS. Sammanfattningsvis så antyder flertalet studier att venlafaxin ger upphov till 
fler biverkningar än SSRI. Detta verkar rimligt eftersom venlafaxin inte bara riktar 
sig till att hämma återupptaget av serotonin utan också hämmar återupptaget av 
noradrenalin, vilket naturligtvis inte bara påverkar hjärnan utan även andra ställen av 
kroppen med receptorer för noradrenalin. Venlafaxin kan i det avseendet jämföras 
med de tricykliska antidepressiva som också ger upphov till mer biverkningar än 
SSRI.  

 

5.5 Venlafaxin vs. placebo 

I studie 1 (Nemeroff et al., 2007) visade sig venlafaxin signifikant bättre än placebo i 
alla fyra definitioner av respons (HAM-D, MADRS, CGI och PGI), vilket kan 
jämföras med fluoxetin som bara var effektivare än placebo i två av dem (CGI och 
PGI). Men när det gäller remission i studie 1 var varken venlafaxin eller fluoxetin 
bättre än placebo. Studie 4 (Kornstein et al., 2008) var en uppföljningsstudie till 
PREVENT-studien, studie 3. I PREVENT-studien jämfördes venlafaxin med fluoxe-
tin. I studie 4 lades fokus på långtidseffekterna av venlafaxin via fortsättningsfasen. 
Här tänjdes något på inklusionskriterierna och även patienter med HAM-D ˃ 12 samt 
patienter som minskat HAM-D med ≤ 50 % fick vara med. Sannolikheten för att 
hålla sig frisk genom 24 månaders behandling gav en stor skillnad mellan grupperna 
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(67 % för venlafaxin och 41 % för placebo, p=0.007) vilket visar att venlafaxin är 
överlägset placebo vid långtidsbehandling. Studie 5 (Dunlop et al., 2012) var 
ytterligare en uppföljningsstudie till PREVENT-studien. Remission definierades som 
HAM-D ≤ 7 som i de flesta andra studier men det infördes även en snävare definition 
på HAM-D ≤ 3. Venlafaxin visade sig signifikant ha en högre frekvens av 
tillfrisknande än placebo i kriterierna HAM-D ≤ 7 med varaktighet upp till 120 dagar 
samt i kriteriet HAM-D ≤ 3 med varaktighet upp till 56 dagar. Bortfallet i studien 
p.g.a. biverkningar var något större i venlafaxingruppen än i placebogruppen (2-3 % 
resp. 0-2 %). 

 

5.6 Andra studier som jämför venlafaxin vs. SSRI  

Institute for Quality and Efficiency in Health Care har publicerat en meta-analys på 
RCT-studier som jämfört venlafaxin eller duloxetin med placebo eller andra 
antidepressiva läkemedel vid behandling av depression. 51 studier undersökte 
effekten av venlafaxin. Resultatet visade när det gäller remission en signifikant 
skillnad i effekt mellan venlafaxin och placebo till venlafaxins fördel. Däremot fanns 
ingen statistiskt signifikant skillnad mellan venlafaxin och SSRI (oddskvot 1.12, 95 
% konfidensintervall 0.98 – 1.28). När det gäller respons var venlafaxin även här 
signifikant överlägsen placebo. Men venlafaxin var i respons även statistiskt 
signifikant överlägsen SSRI (oddskvot 1.20, 95 % konfidensintervall 1.07 – 1.35) 
samt överlägsen fluoxetin som enskild SSRI-substans (oddskvot 1.25, 95 % 
konfidensintervall 1.07 – 1.48) (iqwig, 2009). Vid en jämförelse med de undersökta 
studierna så ingick placebo i studie 1 (Nemeroff et al., 2007), studie 4 (Kornstein et 
al., 2008) samt i studie 5 (Dunlop et al., 2012). I studie 4 och 5 hittades en signifikant 
skillnad i remission mellan venlafaxin och placebo precis som i denna meta-analys. I 
studie 1 fanns en signifikant skillnad i respons mellan venlafaxin och placebo liksom 
i meta-analysen. I meta-analysen hittades vidare ingen signifikant skillnad i 
remission mellan venlafaxin och SSRI. Detta stämmer bra överens med alla 
undersökta studier förutom studie 7 (Bauer et al., 2008). I meta-analysen var 
venlafaxin även signifikant överlägsen SSRI i respons. I de undersökta studierna 
fann 3 studier också denna skillnad medan 2 studier inte fann någon responsskillnad 
venlafaxin vs. SSRI. Sammanfattningsvis så uppvisar meta-analysen från IQWiG 
Reports vs. undersökta studier liknande resultat med vissa skillnader. 

Nemeroff et al. (2008) gjorde en meta-analys på 34 RCT-studier där 4191 patienter 
fick venlafaxin, 3621 patienter fick SSRI samt 932 patienter fick placebo. Resultatet 
visade en skillnad i remission på 5,9 % till venlafaxins fördel jämfört med SSRI (p ˂ 
0.001). NNT beräknades till 17. Fler patienter i venlafaxin-gruppen än i SSRI-
gruppen avbröt studien p.g.a. biverkningar, p = 0.0011 (Nemeroff et al., 2008). I 
studie 1 (Nemeroff et al., 2007) hittades ingen skillnad mellan venlafaxin och 
fluoxetin. Deltagarantalet var dock betydligt lägre (102 patienter fick venlafaxin samt 
104 fick fluoxetin). I studie 3 (Keller et al., 2007) fick i akutfasen 821 patienter 
venlafaxin och 275 personer fluoxetin. Det framkom ingen signifikant skillnad i 
varken respons eller remission. I fortsättningsfasen fick 530 patienter venlafaxin och 
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185 patienter fluoxetin. Inte heller i denna fas sågs någon skillnad i respons eller 
remission. Här skiljer sig meta-analysen av Nemeroff et al. (2008) radikalt från de 
undersökta studierna. Meta-analysen hävdar att venlafaxin är överlägset fluoxetin 
med en stark statistisk signifikans (p ˂ 0.001) och de undersökta studierna menar att 
det inte finns någon skillnad läkemedlen emellan. Skillnaden i remission i meta-
analysen (Nemeroff et al., 2008) var dock endast 5,9 % och p-värdet i sig säger inget 
om effektens storlek. Vid en jämförelse av de ingående studierna som granskar 
venlafaxin vs. fluoxetin i meta-analysen av Nemeroff et al. (2008) och de ingående 
studierna som granskar detsamma i studie 7 (Bauer et al., 2008) så är det 20 studier i 
denna meta-analys respektive 16 studier i studie 7. 10 studier visar sig vara 
gemensamma, vilket kan bidra till förklaringen att de båda kommer fram till samma 
slutsats, att venlafaxin är effektivare än fluoxetin. Dessutom så har meta-analysen av 
Nemeroff et al. (2008) och meta-analysen av Bauer et al. (2008) samma sponsor. 
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6   SLUTSATS 

 

6 av 7 studier uppvisade inga skillnader i remission mellan venlafaxin och SSRI. 
Endast i studie 7 (Bauer et al., 2008) sågs en skillnad till fördel för venlafaxin. I 
flertalet studier hittades heller inga skillnader i respons mellan venlafaxin och SSRI. 
Studie 2 (Lenox-Smith & Jiang, 2008), studie 6 (Weinmann et al., 2007) samt studie 
7 (Bauer et al., 2008) visade på en statistiskt signifikant skillnad i respons till 
venlafaxins fördel. I studie 2 sågs dock enbart en skillnad i den sjukare gruppen med 
ingångs-HAM-D ˃ 31. Med utgångspunkt från detta så kan det tolkas som att 
venlafaxin kan ha en betydelsefull effekt hos svårt deprimerade patienter med väldigt 
höga HAM-D. Tendensen i de olika studierna tyder på att venlafaxin över lag har en 
något bättre effekt än olika SSRI-preparat, men om denna effekt har en klinisk 
betydelse eller inte bör nog vägas emot biverkningarna som både i studierna och i 
bakgrundslitteraturen visar sig vara fler hos venlafaxin än hos SSRI. Dessutom 
verkar det krävas ganska höga doser av venlafaxin för att kunna dra nytta av 
noradrenalineffekten, vilket i sin tur troligtvis medför fler biverkningar. Det hade 
varit intressant att se fler studier som delat in patienterna i subgrupper inom olika 
ingångs-HAM-D intervall för att se om effekten hos venlafaxin ökar med 
depressionens svårighetsgrad. 
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