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Sammanfattning

Depression är en sjukdom som 15-20% av befolkningen någon gång kommer att drabbas av. 

Vid behandling av depression används, förutom psykoterapi och elektrokonvulsiv behandling 

(ECT), antidepressiva läkemedel. De flesta läkemedlen påverkar serotoninåterupptag, men då 

serotonin har effekt på andra ställen i kroppen än hjärnan kan det uppstå biverkningar. Vid 

många eller långvariga depressioner kan det bli aktuellt med långtidsbehandling. Riskerna med 

långtidsbehandling är inte helt kända, och därför har i denna studie effekterna av 

långtidsbehandling med antidepressiva läkemedel undersökts. Detta gjordes med hjälp av en 

litteraturstudie utifrån frågeställningarna ”vilka effekter har långtidsbehandling med 

antidepressiva läkemedel på hjärt-kärlsystemet och frakturrisk?” och ”har långtidsbehandling 

med antidepressiva läkemedel några effekter på depressionssjukdomens prognos?” Studien 

visar att antidepressiva läkemedel kan öka risken för frakturer samt påverka hjärt-kärlsystemet, 

samt att mekanismerna bakom detta fortfarande är oklara. 



Abstract: Depression is an illness that 15-20% of all people at some point will suffer from. In the 

treatment of depression antidepressants are used but also psychotherapy and electroconvulsive 

therapy. Most drugs affect serotonin reuptake, but since serotonin has an effect on other parts of the 

body than the brain it may cause side effects. In the case of many or prolonged episodes of 

depression it may be necessary with long-term treatment. The risks of long-term treatment are not 

fully known, and therefore, in this study the effects of long-term treatment with antidepressants was 

examined. This was done by means of a literature study based on the questions "what is the impact 

of long-term treatment with antidepressant drugs on the cardiovascular system and fracture risk?" 

and "has long-term treatment with antidepressants any effects on the prognosis of depression?" The 

study shows that antidepressants may increase the risk of fractures and affect the cardiovascular 

system, and that the mechanisms behind these are still unclear. 
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1. Bakgrund
1.1. Depression 

Depression är ett brett begrepp som sträcker sig från lindrig nedstämdhet till djup, så kallad egentlig 

depression med svåra symtom. För att diagnosen depression ska fastställas krävs ett förändrat 

stämningsläge med ledsamhet, irritabilitet eller minskad lust och intresse med en 

funktionsnedsättning och lidande under minst en tvåveckorsperiod5. Symtom på en pågående 

depression är bland annat självunderskattning, psykomotorisk hämning, skuldkänslor, 

sömnstörningar och självmordstankar. Sjukdomen kännetecknas av perioder med uttalat lägre 

stämningsläge, sänkt känslomässigt engagemang samt minskad funktionsförmåga och kognition1. 

Vid en depressionsdiagnos är det vanligt med andra psykiska svårigheter, så som ångeststörning, 

missbruk och personlighetsstörning, men orsakssambanden är oklara. Depression förekommer även 

vid olika somatiska sjukdomar, vilket kan förvärra sjukdomsförloppet och kan ge en ökad risk för 

död3.

Lindrig depression innebär milda symtom och en lättare, övergående funktionsnedsättning och har 

en god prognos. Vid medelsvår depression är symtomen svårare och fler än vid lindrig depression 

vilket ger en tydligare funktionsnedsättning med problem att klara av vardagen. Det finns risk för 

suicidförsök samt en gradvis försämrad sjukdomsbild med svårare funktionsnedsättningar och 

längre varaktighet. En egentlig depression har svåra symtom och ger en grav funktionsnedsättning. 

Det är vanligt med en hög suicidrisk och försämrat intag av föda och dryck. Psykossymtom kan 

förekomma och inläggning på en psykiatrisk avdelning bör övervägas5.

1.2. Epidemiologi

Mycket tyder på att depression har blivit allt vanligare de senaste 50 åren och att personer drabbas i 

allt lägre åldrar3. Depression är en av nutidens stora folksjukdomar och 20% av alla kvinnor och 

15% av alla män kommer någon gång behöva behandling för en depression1. Vid en och samma 

tidpunkt beräknas 4-10% av världens vuxna befolkning ha en egentlig depression. Depression är en 

av de främsta orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga i världen3 och är den 

fjärde största orsaken till att en människa mister levnadsår genom förlorad funktionsförmåga6.

1.3. Patofysiologi och etiologi

Varför någon drabbas av depression är inte helt klarlagt, men en koppling mellan arv och miljö kan 

vara orsaken1, där ärftlighet kan stå för ungefär hälften av förklaringen5. Vissa temperamentsdrag, 
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som låg tolerans mot ångest och kognitiva förmågor så som lågt självförtroende kan också öka 

risken för att drabbas av en depression. Även livssituation kan spela en roll5. Vissa enskilda gener 

och en del specifika miljöfaktorer kan vara bakomliggande vid utvecklandet av en depression men 

det är ännu inte fastställt. Då det upptäckts att signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och 

dopamin har vissa speciella funktioner i kroppen har det lett till antagandet att de kan vara 

involverade vid utvecklandet av en depression. Det finns även tecken på att personer med 

depression kan ha en reversibel volymminskning i vissa hjärnområden, till exempel hippocampus1, 

och uppvisar en sänkt neuronal aktivitet och metabolism i den främre delen av det limbiska 

systemet och i prefrontala cortex4. Egentlig depression kan vara associerad med en minskad 

strukturell plasticitet och motståndskraft i cellerna i det centrala nervsystemet. Hos deprimerade 

personer har förändringar observerats i frontallobsbarken, gyrus cinguli, amygdala och 

hippocampus, bland annat en förminskning av hippocampus och en ökad aktivitet i amygdala2.

Ett depressionsskov går ofta över inom ett halvår, men längre perioder av depression är inte 

ovanligt. Efter en depression är risken för återinsjuknande stor och symtomfria perioder riskerar att 

bli kortare med tiden1. För varje depressionsepisod ökar risken för en ny depression3. Depression 

ökar risken för för tidig död, både i form av suicid och vissa somatiska sjukdomar, till exempel 

kardiovaskulära sjukdomar1.

1.4. Diagnostisering 

Vid diagnostisering av depression används bland annat kriterier ur diagnosmanualerna Diagnostic 

and Statistical Manual-IV (DSM-IV) eller International Classification of Disease-10 (ICD-10). För 

att värdera graden på en depression kan skattningsskalor användas, till exempel Montgomery-

Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)1. Enligt DSM-IV kräver en egentlig depression att 

följande diagnoskriterier uppfylls, förändrat stämningsläge och/eller minskad lust/intresse plus fem 

av tilläggssymtomen: förändrad aptit, sömnproblem, energilöshet, psykomotorisk hämning, 

värdelöshetskänsla, minskad koncentrationsförmåga samt självmordstankar. Symtomen ska finnas 

större delen av dagen, veckans alla dagar i minst en tvåveckorsperiod5. En diagnos ställs även 

utifrån anamnes, aktuellt sjukdomsförlopp och symtom, ärftlighet, social situation, andra sjukdomar 

samt suicidalitet och eventuellt missbruk. Bedömning sker alltid av läkare som även undersöker om 

depressionssymtomen kan bero på somatisk sjukdom, till exempel anemi eller tyroideasjukdomar 

samt eventuell effekt av tidigare behandling1.

2



1.5. Behandling

Depression behandlas vid akuta skov och för att motverka recidiv. Med behandling är målet att 

uppnå minskade depressiva symtom, tillbakagång till tidigare levnadsvanor samt minska risk för 

återinsjuknande. Vid lindrig till måttlig depression rekommenderas i första hand selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och vid svårare depressioner kan selektiva serotonin- och 

noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller de äldre tricykliska antidepressiva läkemedlen 

(TCA) användas1. Vid återkommande depressioner kan långtidsbehandling, från flera år till livslång 

behandling, behövas för att minska risken för återfall6. Som tillägg till farmakologisk behandling 

kan psykoterapi eller ECT (elektrokonvulsiv behandling) vara ett alternativ då den farmakologiska 

behandlingen inte ger tillräcklig effekt1.

Vid lindrig till måttlig depression kan psykoterapi ha en lika god effekt som läkemedelsbehandling. 

Terapin bör vara anpassad för deprimerade personer och vara strukturerad. Det är inte säkerställt 

några effektskillnader mellan olika typer av psykoterapi, dock finns det visst stöd för att kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT) har en större effekt än psykodynamisk terapi. 

Vid svår depression kan psykoterapi och läkemedelsbehandling kombineras för större effekt1.

ECT ger en snabbare antidepressiv effekt än vid läkemedelsbehandling. Av de personer med svår 

depression som genomgår en ECT-behandling svarar upp emot 90% på behandlingen. ECT ges 

under narkos och med muskelrelaxerande medel med små risker för negativa effekter och få 

medicinska kontraindikationer. I vissa fall kan minnesstörningar uppkomma, men de är oftast 

övergående med undantag för tiden precis innan behandlingstillfället. ECT har ingen 

återfallsskyddande effekt utan efter behandling är fortsatt behandling med antidepressiva läkemedel 

vanligt1.

1.6. Antidepressiva läkemedel 

Antidepressiva läkemedel påverkar omsättningen av monoaminerna dopamin, serotonin och/eller 

noradrenalin i centrala nervsystemet2. I serotoninsystemet är det främst serotoninreceptorerna 5HT-

1A och 5HT-2 som är förknippade med depression. SSRI inaktiverar serotonintransportörer och 

ökar den synaptiska koncentrationen av signalsubstansen4. En sänkt centralnervös produktion av 

noradrenalin kan vara förknippad med utvecklandet av en depression. Dopaminsystemet är 

förknippat med bland annat motivation och belöning, men om och hur det är förknippat med 

depression är oklart och läkemedel som påverkar dopamin har liten klinisk effekt vid depression2. 
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1.7. Serotonin

Serotonin är en biogen amin och produceras i kroppen från tryptofan. Serotonerga neuron finns i 

hela centrala nervsystemet och verkar genom minst 16 olika receptortyper. Ungefär 90% av all 

serotonin i kroppen finns i mag- tarmkanalen, 8% i blodplättar och immunceller medan endast 1-2% 

finns i hjärnan. Serotonin stimulerar de funktioner som är involverade i muskelkontroll och hämmar 

de funktioner som medierar känsel. Serotonin har även en funktion i bland annat födointag, 

reproduktivt beteende, känslotillstånd, ångest och benuppbyggnad4. Osteoblaster och osteocyter 

innehåller funktionella serotoninreceptorer och serotonintransportörer7. Även osteoklaster verkar 

innehålla serotonintransportörer och detta gör att möjligheten finns att serotonintransportörerna kan 

påverka benmetabolismen, och att läkemedel som påverkar dessa transportörer kan ha en effekt på 

benmetabolismen8. Serotonin verkar påverka effekterna av parathyroideahormon (parathormon, 

PTH) och mekanisk stimulering på skelettet7. I mag- tarmkanalen är serotonins huvudfunktioner 

reglering av peristaltik, intestinal motilitet, sekretion och visceral känslighet. I mag- tarmkanalen är 

det serotoninåterupptagstransportörer (SERT) som tar bort frisläppt serotonin. SSRI kan inhibera 

SERT vilket kan förstärka effekterna av serotonin. Detta kan förklara en av biverkningarna, diarré, 

vid behandling med SSRI. Serotonin orsakar blodplättsaggregation och om endotelet är intakt så ger 

frisläppt serotonin vasodilatation. Är endotelet skadat, som vid ateroskleros, orsakar serotonin 

vasokonstriktion vilket försämrar blodflödet ytterligare. Serotonin kan även kontrahera glatt 

muskulatur så som i urinblåsan och i bronkerna, har en funktion vid kräkning, kontroll av 

kroppstemperatur och hemostas samt fungerar som inflammatorisk mediator och påverkar 

smärtneuron9.

1.8. Noradrenalin, dopamin och monoaminooxidas

Noradrenalin och dopamin är katekolaminer och produceras från aminosyran tyrosin. Dessa 

signalsubstanser spelar en roll i medvetande, sinnesstämning, motivation, riktad uppmärksamhet, 

rörelse, reglering av blodtryck och utsöndring av hormoner4. Noradrenalin är en neurotransmittor 

vilken frisläpps från sympatiska nervterminaler. Dopamin är en prekursor till noradrenalin och 

adrenalin samt fungerar också som signalsubstans i centrala nervsystemet. TCA, SSRI och SNRI 

hämmar återupptaget av noradrenalin och/eller serotonin i olika grad9. Katekolaminer bryts ned i 

den extracellulära vätskan och i axonterminalen av enzymer så som monoaminooxidas (MAO)4. 

MAO reglerar den fria intraneuronala koncentrationen av noradrenalin, dopamin och serotonin9. 

1.9. Tricykliska antidepressiva

TCA har funnits sen slutet av 1950 talet och har samma verkningsmekanism som de nyare 
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antidepressiva (SSRI) men en allvarligare biverkningsprofil10. Läkemedlen har en lång 

halveringstid, från 10 timmar upp till 80 timmar9. TCA påverkar serotonin och/eller noradrenalin 

återupptaget i presynaptiska nerver4 genom att blockera upptaget av aminerna i nervterminalerna9. 

De främsta nackdelarna med TCA är dess antikolinerga och kardiotoxiska effekter10 som 

uppkommer genom att läkemedlen påverkar muskarina acetylkolinreceptorer, histaminreceptorer 

och serotoninreceptorer9. TCA inhiberar även kardiovaskulära Na+, Ca2+ och K+ kanaler vilket kan 

leda till livshotande arytmier och hjärtdöd, främst vid överdosering. Dessa biverkningar gjorde att 

det började utvecklas andra antidepressiva läkemedel, SSRI11. Några av de biverkningar som kan 

uppkomma vid behandling med TCA är urinretention, ortostatisk hypotension, arytmier, obstipation, 

paralytisk tarm, kognitiva funktionsnedsättningar, hallucinationer, förvirring6 och viktuppgång1. 

Den långa halveringstiden kan göra att biverkningar långsamt utvecklas. TCAs absorberas snabbt 

och binder starkt till albumin i plasman och binder även till extravaskulära vävnader vilket leder till 

en hög distributionsvolym och långsam eliminering9. De tricykliska antidepressiva läkemedlen som 

idag finns i Sverige är klomipramin, amitriptylin och nortriptylin12 och används främst vid svårare 

depressioner1.

1.10. Monoaminooxidashämmare

MAO-hämmare har en god effekt mot atypisk depression6 men deras användning begränsas av 

risken för allvarliga biverkningar, bland annat hypertensiv kris10. Andra biverkningar är illamående, 

yrsel, huvudvärk1, blodtrycksfall, viktökning och muntorrhet. MAO-hämmare ger en snabb och 

ihållande ökning av serotonin, noradrenalin och dopamin. Läkemedlens huvudeffekt är att öka 

koncentrationen av monoaminer i nervterminalernas cytoplasma, utan att påverka de förråd av 

monoaminer i vesiklerna som frisätts vid nervstimulering. Den ökade tillgången av monoaminer i 

cytoplasman leder till en ökad frisläppning av substraten. MAO-A har en koppling till serotonin och 

är huvudmålet vid antidepressiv behandling9. Moklobemid är en reversibel selektiv MAO-A-

hämmare och är idag registrerat i Sverige för behandling av depression12.

1.11. Selektiva serotoninåterupptagshämmare

Selektiva serotoninåterupptagshämmare är förstahandsval vid läkemedelsbehandling mot 

depression16. Läkemedlen inhiberar selektivt serotoninåterupptag i presynaptiska nerver4. SSRI är 

inte mer effektiva vid behandling av depression än TCA men har blivit populära därför att de har en 

mildare biverkningsprofil11. De flesta SSRI har en halveringstid på 18-24 timmar9. SSRI förknippas 

ofta med minskad aptit men kan leda till viktuppgång genom störningar av de enzymsystem som 

reglerar energimetabolism4. En av nackdelarna med SSRI är de sexuella biverkningarna med bland 

5



annat erektionsproblem, anorgasmi eller sänkt libido vilka inte blir mildare under behandlingstiden. 

Andra biverkningar som inte minskar under behandlingstiden  är ökad svettning, ökat vätskebehov6 

och miktionsstörning1. SSRI kan eventuellt också minska bentätheten4. Biverkningar som är 

övergående är bland annat illamående, huvudvärk, sömnstörningar och darrighet. Några av de 

allvarliga biverkningar som kan uppkomma vid SSRI-behandling är bradykardi, ökad 

blödningsbenägenhet, granulocytopeni, krampanfall, hyponatremi, levertoxicitet och mani6. Vissa 

av dessa biverkningar kan förklaras med att stimuleringen av postsynaptiska 5-HT receptorer 

förstärks till följd av att läkemedlen ökar nivåerna av extracellulärt serotonin. Det kan bero på 

antingen stimulering av ”fel” serotoninreceptortyp eller stimulering av ”rätt” serotoninreceptortyp 

men i ”fel” område i hjärnan9. De läkemedel som idag är registrerade i Sverige är fluoxetin, 

citalopram, escitalopram, paroxetin, sertralin och fluvoxamin12. Flera av SSRI-preparaten 

metaboliseras av samma cytokrom P450-enzym i levern, CYP 2D6, vilket kan orsaka metaboliska 

interaktioner med andra ämnen som metaboliseras av samma enzym. En del av SSRI-läkemedlen 

kan även påverka andra CYP-enzymer i levern6.

1.12. Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare

Det finns idag två olika SNRI registrerade i Sverige, venlafaxin och duloxetin12. Venlafaxin har inga 

antikolinerga eller antihistaminerga effekter men kan vid högre doser ge ökat blodtryck6. 

Biverkningar som kan uppkomma är bland annat huvudvärk, svettningar, tremor, sexuella 

störningar, hyponatremi och miktionsstörning1. Vid doser under 75mg/dygn är det främst 

serotoninåterupptagshämning som dominerar och vid högre doser ses den 

noradrenalinåterupptagshämmande effekten. En nackdel med venlafaxin i tablettform är dess korta 

halveringstid (3-7 timmar) vilket ger en snabb elimination vid avslutning av behandling med 

väsentliga utsättningssymtom. Idag finns depotkapslar för att undvika detta. Venlafaxinbehandling 

kan användas vid måttliga till svåra depressioner som inte lindrats med SSRI-behandling eller vid 

väldigt djupa depressioner. Duloxetin påverkar både serotonin- och noradrenalinåterupptag redan 

vid låga doser6.

1.13. Övriga antidepressiva läkemedel

Andra läkemedel som används vid depression är specifika noradrenalinåterupptagshämmare 

(reboxetin), noradrenalin- och dopaminåterupptagshämmare (bupropion), 

noradrenalinautoreceptorhämmare (mianserin), noradrenalin- och serotoninautoreceptorhämmare 

(mirtazapin) och en melatoninagonist och 5-HT-2C-antagonist (agomelatin)6.
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1.14. Verkningsmekanism mot depression

De biokemiska effekterna uppkommer omedelbart vid insättning av antidepressiva läkemedel4. 

Antidepressiv behandling kan i början leda till högre grad av aktivitet innan den ger effekt på 

sinnesstämningen, vilket kan öka risken för suicidalt beteende. Behandlingseffekt mot 

sinnesstämning ses i regel inte tidigare än två till fyra veckor efter behandlingsstart och full effekt 

uppnås oftast inte fören efter två till tre månader1. De kända biokemiska effekterna är förmodligen 

ett tidigt steg i en komplex sekvens som senare leder till den antidepressiva effekten4.

Ökad aktivering av 5-HT1A receptorer på nervceller inhiberar dessa neuron och därför reduceras 

serotoninfrisättning på grund av att återupptaget till nervterminalerna till viss del försvinner vid 

behandling med läkemedel som hämmar serotoninåterupptag. Den förhöjda nivån av serotonin 

extracellulärt minskar på sikt känsligheten i 5-HT1A receptorerna vilket reducerar deras hämmande 

effekt på serotoninfrisättning från nervterminalerna. Behovet av att minska känsligheten hos 

nervcellernas 5-HT1A receptorer skulle kunna förklara den sena antidepressiva effekten vid 

antidepressiv behandling9. 

Antidepressiva läkemedel kan också påverka de funktioner som orsakar nervcelldöd och 

regeneration vid depression2. Den långa latenstiden för antidepressiv effekt kan tänkas bero på att 

denna effekt beror på tillväxt av nya neuron i hippocampus9. 

1.15. Serotonergt syndrom

Serotonergt syndrom kan uppkomma vid intoxikation och överdosering av antidepressiva läkemedel 

eller vid kombination av läkemedel med serotoninåterupptagshämmande effekt och MAO-hämmare 

vilket kan vara dödligt. Syndromet kan också uppkomma vid kombination av flera 

serotoninåterupptagshämmande läkemedel där symtomen är lindrigare men obehagliga. Symtom på 

serotonergt syndrom är hyperreflexi, koordinationsstörningar, tremor, agitation, hypomani, 

temperaturstegring, hypertermi, ökat blodtryck och illamående6.

1.16. Utsättningssymtom

Antidepressiva läkemedel anses inte vara beroendeframkallande och anses inte orsaka 

abstinenssymtom. Vid utsättning av läkemedlen kan dock utsättningssymtom uppkomma6, framför 

allt då en långtidsbehandling avslutas tvärt, om dosen sänks kraftigt1 eller om läkemedlet har en 

kort halveringstid13. Utsättningssymtom kan i vissa fall ses redan efter en dags utebliven dos av 

läkemedlet1. Venlafaxin och paroxetin är de läkemedel som oftast orsakar utsättningssymtom och 
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fluoxetin och mirtazapin orsakar minst utsättningssymtom. Vanliga utsättningssymtom är yrsel, 

känsla av elektriska stötar i huvudet, illamående, kräkningar, vasomotoriska symtom, huvudvärk, 

muskelsmärtor, irritabilitet och ångest. En ny dos av det antidepressiva läkemedlet häver 

utsättningssymtomen6. Utsättningssymtomen uppkommer vanligtvis inom tre dagar efter att 

läkemedlet slutat tas, men utsättningssymtom redan efter ett par timmar har också rapporterats13. 

En observationsstudie visade att 9% av de som fått fluoxetin och 50% av de som fått paroxetin 

rapporterat utsättningssymtom med en medellängd på 5 dagar. En randomiserad kontrollerad studie 

visade att 35% av de som fått paroxetin upplevde milda till måttliga utsättningssymtom jämfört med 

14% av de som fått placebo efter en snabb utsättning efter 12 veckors behandling13. 

Milda utsättningssymtom är förknippade med psykosociala problem men de kan också vara så pass 

svåra att de kräver sjukhusvård. Det finns en mängd hypoteser till varför utsättningssymtomen 

uppkommer men orsakerna är fortfarande oklara. Långtidsanvändning av SSRI ökar den synaptiska 

nivån av serotonin genom blockad av serotoninåterupptaget, vilket leder till nedreglering av 

receptorer. Detta kan vara en orsak till symtomen vid ett hastigt utsättande av ett antidepressivt 

läkemedel. Denna brist förvärras av att de nedreglerade receptorerna fortsätter att vara i sitt 

hypoaktiva stadium från dagar upp till veckor vilket tros direkt eller indirekt orsaka 

utsättningssymtomen. Utsättningssymtom är ovanligt hos de som fått mindre än sex till åtta veckors 

behandling med antidepressiva läkemedel och detta kan visa på att det behövs längre tid för att ge 

de synaptiska förändringarna som sker vid långtidsbehandling13. 

Då TCA och MAO-hämmare också påverkar serotonin ligger förmodligen samma mekanism bakom 

deras respektive utsättningssymtom. TCA påverkar även det kolinerga systemet vilket vid hastig 

utsättning kan ge parkinsonism och balanssvårigheter. MAO-hämmare ger en förändring i alfa-2-

adrenerga och dopaminerga receptorer och kan vid en snabb utsättning ge agitation och psykoser. 

MAO-hämmare kan även ge utsättningssymtom så som aggressivitet, katatoni, kognitiva 

nedsättningar och epilepsi13.

Olika SSRI-preparat skiljer sig åt avseende farmakokinetiska parametrar så som halveringstid och 

metabolism och utsättningssymtomen skiljer sig mellan olika SSRI-preparat13. Vid utsättning av ett 

antidepressivt läkemedel bör nedtrappningen ske långsamt och under flera veckor1.
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1.17. Profylaxbehandling

Med akutbehandling avses den tid en behandling pågår till det att symtomfrihet uppnåtts vilket 

brukar ta mellan 6 till 8 veckor. Efter akutbehandlingen börjar fortsättningsbehandling vilken pågår 

så länge som den underliggande depressionen antas vara kvar. Avsikten med profylaktisk 

behandling är att förebygga nya depressionsepisoder vilket kan innebära livslång behandling2.

Då depressionen läkt ut under en läkemedelsbehandling är återfallsrisken stor om inte behandlingen 

fortsätter under minst sex månader efter symtomfrihet, pågår behandlingen ytterligare sex månader 

sjunker återfallsrisken ytterligare1.

Vid långvariga eller tätt återkommande depressioner kan profylaktisk långtidsbehandling med 

fortsatt, oförändrad dos av läkemedlet pågå efter det att depressionen läkt ut för att förhindra nya 

depressioner6. Långtidsbehandling kan minska risken för återinsjuknande i depression från cirka 

40% ner till 20% för de personer som haft minst två depressioner under de senaste fem åren3. De 

riktlinjer som ges för långtidsbehandling med antidepressiva läkemedel är två depressionsperioder 

samt en eller flera av riskfaktorerna en första depression efter 60 års ålder eller före 20 års åldern, 

täta depressionsepisoder, snabba insjuknanden, ärftlighet för förstämningssyndrom, samsjuklighet, 

allvarliga depressionsepisoder med suicidalitet, dålig kontroll över sina symtom eller problem med 

att anpassa sin arbetsförmåga6. Valet av läkemedelssort sker med fördel med hänsyn till de 

läkemedel som tidigare haft god effekt hos personen och används i samma dos som behövts vid 

akutbehandling. I en del fall kan behandlingen bli livslång1.

I vissa fall har långtidsbehandling med antidepressiva läkemedel tappat effekt, men effekten har 

uppnåtts igen efter ökad dos. Detta skulle kunna bero på toleransökning2. Kronisk antidepressiv 

behandling kan, vilket nämnts ovan, nedreglera vissa monoaminreceptorer9.

De tricykliska antidepressiva läkemedlens biverkningar och toxicitet var en drivkraft för att 

utveckla en andra generationens antidepressiva läkemedel (SSRI), med färre biverkningar och 

mindre toxicitet.  SSRI-preparatens effekt och säkerhet vid mycket långa behandlingstider är dock 

ännu inte helt kända3. I riktlinjer kring depressionsbehandling1, 2, 3 står det ingenting om 

försiktighetsåtgärder vid långtidsbehandling.
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2. Syfte och frågeställning
De biverkningar som oftast beskrivs för antidepressiva läkemedel är sådana som uppkommer direkt 

vid behandlingsstart och som antingen är övergående eller pågår under behandlingstiden. Syftet 

med denna studie var att undersöka om antidepressiv långtidsbehandling även kan ge biverkningar 

på sikt.  

Speciellt har effekter på hjärt-kärlsystemet och risk för frakturer samt effekter på 

sjukdomsprognosen beaktats. Frågeställningarna för studien är:

Vilka effekter har långtidsbehandling med antidepressiva läkemedel på hjärt-kärlsystemet och 

frakturrisk? 

Har långtidsbehandling med antidepressiva läkemedel några effekter på depressionssjukdomens 

prognos?

3. Metod
Detta arbete är en litteraturstudie. Litteratur söktes via databasen PubMed och de sökord och 

ordkombinationer som använts var SSRI + fracture, SSRI + cardiovascular, antidepressant + 

cardiovascular och antidepressant + long-term treatment.

För att begränsa sökningen valdes studier som inriktat sig på människor och var skrivna på 

engelska. Sökningarna gav ett stort antal träffar. I första hand lästes en del av titlarna för att 

avgränsa mängden och som utgångspunkt för vidare sökning. Om artiklarna verkade relevanta 

lästes abstrakten och utifrån dem avgjordes det om artiklarna skulle granskas i sin helhet eller inte. 

Då artiklarna valts ut granskades även referenslistorna för att hitta fler studier som belyste ämnet. 

När en referens verkade relevant gjordes en sökning på artikeln via PubMed för att läsa 

sammanfattningen och avgöra om den skulle tas med i arbetet eller inte. Artiklarna som valdes 

skulle helst studerat effekterna av antidepressiva läkemedel under ett par år och fokus låg på studier 

som pågått mer än ett år. Är studierna kortare omnämns detta i resultatet. 

4. Resultat och diskussion
4.1. Litteratursökning

Med kombinationen SSRI + fracture hittades 60 artiklar varav 5 valdes ut för granskning och 4 

inkluderades i studien7, 8, 15, 16. Med kombinationen SSRI + cardiovascular hittades 1254 artiklar 

varav 5 valdes ut för granskning och 1 inkluderades i studien11. Med kombinationen antidepressant 

10



+ cardiovascular hittades 5139 artiklar varav 3 valdes ut för granskning och 2 inkluderades i 

studien17 ,19. Med kombinationen antidepressant + long-term treatment hittades 4025 artiklar varav 2 

valdes ut för granskning och 2 inkluderades i studien14, 23. Från artiklars referenslistor valdes 

ytterligare sex artiklar till studien18, 20, 21, 23, 24, 25.

4.2. Frakturer

Användning av SSRI och TCA kan öka risken för fall och frakturer hos äldre personer11. SSRI-

användning av personer över 50 år har associerats med en ökad risk för fall samt lägre bentäthet i 

höften. Den ökade frakturrisken har upptäckts vid användning av SSRI men inte lika tydligt vid 

användning av andra antidepressiva läkemedel14.  

I en fall-kontrollstudie undersöktes under år 2000 alla fall av frakturer i Danmark15. Alla 

rapporterade frakturer matchades med behandling med antidepressiva läkemedel, neuroleptika, 

sömnmedel och ångestdämpande läkemedel samt psykiatriska sjukdomar och andra påverkande 

faktorer. Totalt inkluderades 373 962 fall i studien. Författarna kom fram till att det fanns en dos-

respons relation mellan antidepressiva läkemedel och frakturrisk. Risken för frakturer var högre vid 

användning av SSRI än med TCA och TCA utgjorde en större risk för frakturer än andra 

antidepressiva läkemedel. Vid DDD (definierad dygns dos) ≥0,75mg gav SSRI resultatet 1.40 (95% 

konfidensintervall (CI), 1.35-1.46) och TCA 1.27 (95% CI, 1.13-1.42) gånger ökad risk för fraktur 

medan övriga antidepressiva läkemedel gav resultatet 1.09 (95% CI, 1.01-1.18). När hänsyn tagits 

till olika socialpsykologiska aspekter samt andra läkemedel så som neuroleptika, sömnmedel ock 

ångestdämpande läkemedel var den ökade risken för fraktur vid användning av antidepressiva 

läkemedel i DDD ≥75mg 1.40 (95% CI, 1.35-1.46). Den ökade risken för höftfraktur var vid DDD 

≥75mg 1.98 (95% CI 1.82-2.15), för handledsfraktur 1.62 (95% CI, 1.47-1.78) och för 

ryggradsfraktur 1.71 (1.43-2.04). Resultatet tydde inte på att grundsjukdomen i sig ökade 

frakturrisken15.

I en populationsbaserad, randomiserad, prospektiv cohortstudie undersöktes sambandet mellan 

daglig användning av SSRI-preparat och risken för frakturer hos personer som var 50 år och äldre7. 

Deltagarna intervjuades två gånger med fem års mellanrum kring osteoporos och riskfaktorer. 

Intervjuarna samlade information om läkemedelsanvändning, vilken sort och i vilken dos och hur 

ofta de användes. Om deltagarna rapporterade SSRI-användning vid båda tillfällena bedömdes de ta 

läkemedlen regelbundet. Bentäthet i höften och i ländryggen mättes. Det samlades även in data 

kring olika störande variabler, så som ålder, kön, vikt, rökning, alkohol och fysisk aktivitet. Man 
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tittade även på användning av vitamin D- och kalciumtillskott. Information om användning av andra 

läkemedel, så som långtidsverkande bensodiazepiner, östrogen, antiepileptika samt antipsykotika, 

samlades in då dessa har associerats med en ökad risk för fall. Sammanlagt i studien ingick 5008 

personer, där 137 stycken använde SSRI dagligen och 609 stycken upplevde depressiva symtom. 

Studien visade på att användning av SSRI gav en ökad risk för frakturer samt en ökad risk för fall 

och en lägre bentäthet. Vid dagligt intag av SSRI ökade risken för fraktur på grund av skörare 

skelett med 1.5 (95% CI, 1.1-2.1) gånger. Författarna kom även fram till att det finns en 

dosberoende effekt för frakturer, där en högre dos gav 1.5 gånger (95% CI, 1.1-2.0) högre risk för 

fraktur. Slutsatsen blev att SSRI kan ge en upp till två gånger ökad risk för fraktur7.

En annan studie undersökte användningen av antidepressiva läkemedel, depressiva symtom och 

bentäthet i höften vid två tillfällen i en kohort med kvinnor över 65 år8. Mellan 1986 och 1989 

rekryterades 9074 till en studie av osteoporotiska frakturer. Till en början exkluderades de som inte 

kunde gå utan hjälp och de som hade genomgått en höftoperation. Mellan 1997 och 1999 

undersöktes 7008 kvinnor från den tidigare kohorten och ytterligare 662 kvinnor kliniskt. Mellan 

2002 och 2004 svarade 4727 av kvinnorna på ett frågeformulär och 2844 stycken av kvinnorna 

genomförde också en medicinsk undersökning vid båda besöken, en depressionsundersökning vid 

första besöket och bentätheten mättes vid båda tillfällena. 122 kvinnor exkluderades då de 

rapporterat att de tagit andra antidepressiva läkemedel än SSRI eller TCA eller hade använt båda 

läkemedelssorterna. Sammanlagt 2722 kvinnor inkluderades i denna studie av SSRI- eller TCA-

användning och förändring i bentäthet8. 

Då depression i sig kan medföra förändringar i bentäthet genomfördes även en andra analys där 336 

kvinnor med höga depressiva poäng exkluderades. Depressiva symtom utvärderades genom en 

självskattningsskala. De inkluderade kvinnorna genomgick en intervju där vilket läkemedel som 

använts och användningsfrekvens registrerades. Icke-användare definierades som kvinnor som inte 

använt SSRI, TCA eller andra depressiva läkemedel vid något av besöken. Kvinnor som rapporterat 

att de enbart tog SSRI eller TCA vid ett av tillfällena definierades som deltidsanvändare och de som 

rapporterade användning av SSRI eller TCA vid båda tillfällena definierades som kontinuerliga 

användare8. 

Bentätheten i höften, lårbenshalsen och lårbenstrochanterna mättes vid båda besöken. De 

inkluderade kvinnorna fick även svara på frågor kring självupplevd hälsa, fysisk aktivitet och 

rökning samt kring användning av östrogen, tiazider, bisfosfonater samt vitamin D- och 
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kalciumtillskott. De undersökte även kognitiv funktion, kroppsvikt, längd, BMI och neuromuskulär 

funktion. Associationen mellan användning av SSRI eller TCA och grad av förändring i bentäthet 

beräknades genom den genomsnittliga förändringen i bentäthet och dess 95% konfidensintervall 

(CI) för icke-användare och för de som använde SSRI eller TCA. Kända riskfaktorer för lägre 

bentäthet och faktorer relaterade till användning av antidepressiva läkemedel undersöktes för att 

inkluderas i en multivariabel modell. Medelförändringarna i bentäthet och dess 95% CI för icke-

användare, deltidsanvändare och kontinuerliga användare kalkylerades också. P-värdet sattes till 

≤0.108. 

Sammanlagt ingick 2722 kvinnor i studien där 198 stycken var SSRI-användare, 118 använde TCA 

och 2406 kvinnor använde inget av läkemedlen. De som använde SSRI eller TCA hade oftare en 

försämrad självständig vardagsaktivitet än de som inte använde läkemedlen och de som använde 

TCA hade oftare en försämrad neuromuskulär funktion8. 

Kvinnorna som använde SSRI hade ökad grad av sänkt bentäthet i höften vid stigande ålder än de 

som inte använde antidepressiva läkemedel (-0,77% jämfört med -0,49% per år; P= 0.005). 

Resultatet förändrades inte avsevärt då det justerats för olika faktorer, så som ålder, ras, hälsostatus, 

funktionell status, neuromuskulär funktion, kognitiv förmåga, rökning, användning av tillskott, 

BMI, viktförändring, bentäthet vid första besöket och skattade depressionssymtom (-0,82% jämfört 

med -0,47% per år; P=<0.001). Den justerade graden av minskad bentäthet hos SSRI-användare var 

minst 1.6 gånger högre än hos de som inte använde antidepressiva läkemedel. Då förändring i 

bentäthet undersökts hos icke-användare, deltidsanvändare och kontinuerliga användare visade det 

sig att det inte fanns någon större skillnad i bentäthetsförändring mellan deltidsanvändare och 

kontinuerliga användare. Det justerade medelvärdet av total minskad bentäthet blev -0,47% (95% 

CI, -0,54% till -0,42%) per år för icke-användare, -0,83% (95% CI, -1,03% till -0,63%) per år för 

deltidsanvändare och -0,76% (95% CI, -1,14% till -0,38%) per år för kontinuerliga användare. Den 

genomsnittliga förändringen i bentäthet i höften hos de som använde TCA och de som inte använde 

antidepressiva läkemedel var liknande i ålders- och multivariabelsjusterade analyser8. 

I studien upptäcktes att användning av SSRI hos äldre kvinnor var associerat med en större 

minskning bentäthet i höften och att användning av TCA inte var lika associerat med en minskning 

av bentäthet. I studien exkluderades kvinnor med höga depressionsskattingspoäng, och då de 

exkluderats försvagades skillnaden i bentäthetsminskning mellan de som använde SSRI och de som 

inte använde antidepressiva läkemedel8.
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I studien hittades inga associationer mellan användning av TCA och minskad bentäthet, trots att 

även TCA har en effekt på serotoninåterupptaget. Detta förklarar man med att TCA inte enbart 

skrivs ut till de som har en depression, utan även vid andra tillstånd så som sömnstörningar och 

kronisk smärta och att detta kan göra att färre av de som rapporterade användning av TCA hade en 

underliggande depression än hos de som använde SSRI. Då TCA används vid sömnstörningar eller 

kronisk smärta så används läkemedlen i en lägre dos än vid depression, vilket gör att graden av 

serotoninåterupptagshämning blir lägre än vid användning av SSRI. Alternativt kan det ha att göra 

med att graden av serotonintransportörinhibering skiljer sig åt mellan olika tricykliska 

antidepressiva läkemedel8.  

I en metaanalys16 granskades 34 studier där sammanlagt 1,217,464 personer ingick. Studien visade 

att det fanns en måttlig men signifikant ökad risk för alla typer av frakturer hos personer som 

använde antidepressiva läkemedel. Jämfört med icke-användare var risken för frakturer 1.39 (95% 

CI, 1.32 – 1.47) högre. En mindre uttalad skillnad i risk för frakturer observerades i studier som 

justerats för variablerna depression och bentäthet samt i de som endast inkluderat kvinnor. 

Användning av antidepressiva läkemedel var associerat med en ökad risk för icke-vertebrala, höft 

och ryggradsfraktur. För icke-vertebrala frakturer 1.42 (95% CI, 1.34-1,51), för höftfrakturer 1.47 

(95% CI, 1.34-1.51) och för ryggradsfrakturer 1.38 (95% CI, 1.19-1.61). De studier som undersökt 

SSRI visade en högre frakturrisk än de studier som undersökt TCA. Användning av SSRI var 

associerad med en 61% ökad risk för frakturer överlag, 65% ökad risk för icke-vertebrala frakturer, 

64% ökad risk för höftfraktur och 22% ökad risk för ryggradsfraktur. För TCA sågs en 40% ökad 

risk för frakturer överlag, 42% ökad risk för icke-vertebrala frakturer och 43% ökad risk för 

höftfraktur16. 

Resultaten tyder på att det finns en ökad risk för frakturer hos de som använder antidepressiva 

läkemedel och det verkar inte vara någon större skillnad mellan de som använder dem i perioder 

och de som använder dem kontinuerligt. Studierna visade att risken för frakturer ökade med åldern 

och den ökade risken för frakturer tros bero på ökad risk för fall, yrsel, sänkt neuromuskulär 

kontroll och/eller ortostatisk hypotension. Depressionssjukdomen i sig associeras med en lägre 

bentäthet, på grund av att sjukdomen kan ge viktminskning och minskad rörlighet, men justeringar 

för detta i studien visade att antidepressiva läkemedel kunde öka risken för frakturer. Det skulle 

kunna bero på att det finns serotonintransportörer i osteoklaster, osteocyter och osteoblaster och att 

läkemedel som påverkar serotoninsystemen även påverkar benmetabolismen. Funktionerna bakom 
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den ökade risken för frakturer är oklara och de skiljer sig förmodligen mellan olika sorter av 

antidepressiva läkemedel. Läkare som skriver ut antidepressiva läkemedel till främst äldre personer 

bör vara medvetna om riskerna och förmedla dem till patienterna så att de blir medvetna om detta. 

4.3. Kardiovaskulära bieffekter

Serotonin frisläpps från blodplättar vilket möjliggör blodplättsaggregation. Blodplättarna 

syntetiserar inte serotonin utan är beroende av återupptagsprocessen av serotonin. Inhibering av 

återupptaget av serotonin vid användning av SSRI leder till en minskning av serotonin som tas 

tillbaka till blodplättarna vilket leder till en reducerad aggregering av blodplättar och förlängd 

blödningstid. Generellt är en ökad risk för blödning vid behandling med SSRI låg, men kan öka om 

aspirin eller NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drugs) används14.

Fall av arytmi, förlängt QT intervall på EKG och ortostatisk hypotension har rapporterats hos 

patienter som använt SSRI och som inte har någon tidigare historia av kardiovaskulära sjukdomar. 

SSRI har visat sig framkalla dämpande effekter i det kardiovaskulära systemet genom att inhibera 

Na+-, Ca2+- och K+-kanaler i hjärta och blodkärl vilket tros orsaka de rapporterade problemen14. 

I en reviewartikel17 beskrivs att säkerheten hos antidepressiva läkemedel har förlitat sig på tecken på 

arytmier och det som är mest accepterat av dessa är QT-intervallet. QT-intervallet kan indikera 

påverkan på kaliumkanaler vilka kodas av HERG (the human ether-a-go-go-related gene). 

Blockering av dessa jonkanaler är förknippat med en förlängd repolarisationsfas och ett förlängt 

QT-intervall. För vissa läkemedel verkar det finnas en relation mellan förlängt QT-intervall och 

risken att utveckla polymorfisk ventrikulär takyarytmi, torsade de pointes (TdP)17. I en studie gjord 

genom det svenska läkemedelsverkets biverkningsrapporter upptäcktes att citalopram är ett av de 

läkemedel som kan ge TdP som biverkan, citalopramanvändning förekom vid 10% av de 

rapporterade fallen av TdP17, 18.

TCA kan orsaka en betydande inhibering av kolinerg neurotransmission, vilket kan resultera i ett 

antal autonoma förändringar, så som takykardi. Samtidigt sker ett lägre neuronalt återupptag av 

noradrenalin vilket kan förvärra takykardin. Läkemedlen kan också blockera alfa-adrenerga 

receptorer vilket kan orsaka en lägre vaskulär resistens och ortostatisk hypotension. Genom att TCA 

även inhiberar natriumkanaler försenas depolarisationsfasen och ledningsförmågan i his-

purkinjefibrerna samt hjärtats kammare. SSRI tros orsaka kardiovaskulära effekter främst genom 

serotoninfrisättningen i centrala nervsystemet vilken kan orsaka en mild systemisk hypotension. 
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Citalopram och escitalpram kan ge dosberoende förlängning av QT-intervall, men mekanismen 

bakom det är okänd och behöver inte bero på serotoninåterupptaget. MAO-hämmare ger en ökad 

koncentration av många signalsubstanser, inkluderat noradrenalin, vilket kan leda till takyarytmi 

och ökat blodtryck särskilt vid höga doser. SNRI kan stimulera sympatisk aktivitet i hjärtat och 

läkemedlen kan ge en förhöjd puls och ett ökat blodtryck. Ett ökad sympatisk aktivitet skulle kunna 

leda till ökad risk för mer allvarliga takyarytmier17.

En reviewartikel11 diskuterar antidepressiva läkemedels effekter på hjärt-kärlsystemet och beskriver 

att antidepressiva läkemedel påverkar hjärtat genom modifiering av olika joninflöden under 

aktionspotentialer där tricykliska antidepressiva har visat sig kunna reducera den maximala 

depolarisationshastigheten (Vmax) i aktionspotentialen. Hos SSRI-preparaten har citalopram och 

fluoxetin visat sig kunna orsaka en dos-beroende minskning av Vmax vilket antyder att de kan 

inhibera aktiveringen av snabba Na+ kanaler och kan uppvisa klass I antiarytmiska effekter. 

Fluoxetin har visats kunna minska amplituden av aktionspotentialer samt förkorta den tidiga fasen 

av repolariseringen vilket kan bero på inhibering av kalciuminflöden. Inhiberingen av 

kalciuminflödet tros även orsaka en negativ inotrop effekt vid behandling med fluoxetin11.

Vidare beskriver man att fluoxetin och andra SSRI-preparat har visat sig kunna ha en potent 

antagonistisk effekt på spänningsberoende jonkanaler i olika vävnader. Läkemedlen kan ha en 

hämmande effekt på Ca2+ kanaler av L-typ vilket kan ha en roll i reducering av hjärtats 

kontraktionskraft, hjärtfrekvens och artioventrikulär överledningshastighet. Dessa mekanismer 

skulle kunna förklara de förlängda PR-intervallen, AV-block och hypotension vilka kan uppstå vid 

fluoxetinbehandling11.

Fluoxetin och citalopram kan ha en stark hämmande effekt på HERG  kaliumkanaler. HERG tros 

koda för det protein som ligger bakom den snabba komponenten i det fördröjda K+ inflödet. HERG-

kodade kaliumkanaler har en viktig roll i repolarisationsfasen i hjärtats aktionspotentialer och 

farmakologisk inhibering av dessa kaliumkanaler antas kunna orsaka förlängning av den 

ventrikulära aktionspotentialen och förlängning av QT intervall vilket i sin tur kan orsaka 

arytmogena biverkningar. Hämning av jonkanaler i det kardiovaskulära systemet som kan 

uppkomma vid behandling med SSRI kan uppkomma vid långtidsbehandling och detta skulle kunna 

resultera i utvecklande av arytmier11.

I reviewartiklen11 skriver författarna att i flera studier har det visat sig att de nyare antidepressiva 
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läkemedlen kan associeras med fall av arytmier. Vid elektrokardiogram (EKG) har det upptäckts 

förlängt QT intervall och ortostatisk hypotension har uppkommit hos personer som  redan har hjärt- 

och kärlsjukdomar, vilket skulle kunna tyda på att SSRI påverkar det kardiovaskulära systemet. På 

senare tid har det visat sig att nyare antidepressiva läkemedel kan ha en inhiberande effekt på  Na+-, 

Ca2+- och K+-kanaler i hjärt- kärlsystemet vilket skulle kunna tyda på att även nyare antidepressiva 

läkemedel har effekter på både hjärta och kärl. Dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom hos personer med 

psykisk sjukdom är hög, och det har inkommit rapporter om oförklarliga dödsfall hos de som tagit 

äldre former av antidepressiva läkemedel där dödsfallen skulle kunna berott på läkemedels-

inducerad arytmi. Vid överdosering kan förseningar i retledningssystemet leda till hjärtstopp eller 

ventrikulära arytmier vilket kan leda till dödsfall11.

I reviewartiklen11 beskrivs att biverkningar som kan drabba hjärt- kärlsystemet vid kronisk 

användning av fluoxetin, fluvoxamin och paroxetin är mild bradykardi. Även behandling med 

citalopram har visat sig sänka hjärtfrekvensen, och frekvenssänkningen uppkom redan efter första 

veckans behandling och verkade inte sjunka med tiden. Behandling med citalopram har även 

associerats med en marginell förlängning av QT intervall oavsett ålder. En signifikant minskning av 

T-vågor hos yngre patienter har visats i EKG vid citaloprambehandling. Hos äldre personer har 

studier visat att fluoxetin kan öka risken för svimning och ortostatisk hypotension samt att fluoxetin 

och andra SSRI-preparat vid överdos kan orsaka arytmier och medvetslöshet. Flera studier har även 

visat att fluoxetin och citalopram direkt inhiberar Ca2+ kanaler i vaskulära och glatta muskler vilket 

leder till vasodilation och intestinal relaxation11.

En tvärsnittsstudie19 kombinerade data från personer mellan 35 år och uppåt under åren 1995, 1998 

och 2003. Deltagarnas data samlades endast in en gång och var jämförbara i form av olika 

riskfaktorer och det huvudsakliga exklusionskriteriet var tidigare diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom. 

Deltagarna blev intervjuade kring livsstilsfaktorer (exempelvis fysisk aktivitet, rökning, 

alkoholintag och socioekonomisk grupp), längd och vikt samt psykisk ohälsa. Det samlades in 

information kring anamnes, blodtryck, hypertension samt användning av antidepressiva läkemedel 

och psykiatrisk vård. All information sammanställdes för att upptäcka kardiovaskulära händelser i 

relation till användning av antidepressiva läkemedel19.

Sammanlagt ingick 14,784 personer i studien. De personer som exkluderats var äldre och använde 

oftare antidepressiva läkemedel än de som inkluderats. De som exkluderats på grund av tidigare 

hjärt-kärlsjukdom rapporterade högst användning av läkemedlen jämfört med de som exkluderades 
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på grund av otillräcklig data. Bland de inkluderade använde 2.2% TCA, 2.0% SSRI och 0.7% andra 

antidepressiva läkemedel. De som rapporterat användning av antidepressiva läkemedel var flest 

äldre, kvinnor, från lägre socioekonomiska grupper, rökare, intog inte alkohol, mer stillasittande, 

hade mer övervikt, psykologisk ohälsa, hypertension eller hade fler inläggningar inom psykiatrin än 

de som inte rapporterat användning av antidepressiva läkemedel19. 

Under åtta års uppföljning inträffade 1434 kardiovaskulära händelser av vilka 26.2% var dödliga 

och 67.5% fall kunde relateras till en kranskärlssjukdom. Risken för kardiovaskulära händelser var 

förhöjd hos de som medicinerades med TCA och även efter att man tagit hänsyn till störande 

faktorer, så som att depression i sig innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, fanns det en 35% 

högre risk (95% CI, 3-77%).  Detta observerades inte hos SSRI-användare19.

I studien observerades en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar hos de som använt TCA men 

inte hos de som använt SSRI och man hittade ingen signifikant ökad risk för död hos de som 

använde antidepressiva läkemedel. I studien fann man tecken på att att SSRI kan innebära en ökad 

risk för stroke men datan var begränsad. TCA har visat sig ha ett antal kardiotoxiska effekter vilka 

kan förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar, så som ortostatisk hypotension, förlängt QT-

intervall och en ökad risk för hypertension19. 

Resultatet tyder på att antidepressiva medel har vissa effekter på hjärt-kärlsystemet, speciellt hos de 

personer som redan har någon hjärt-kärlsjukdom. Hjärttoxiciteten är mest uttalad vid överdosering 

av läkemedlen, men vid terapeutiska doser är det med oklart hur frekvent det är. De mest 

dokumenterade effekterna av MAO-hämmare är ortostatisk hypotension, för TCA takykardi, för 

SNRI takykardi och ökat blodtryck samt för SSRI, främst för citalopram och escitalopram, 

förlängning av QT-intervall och detta skulle kunna användas till att välja läkemedelssort utifrån 

patientens specifika riskprofil. 

För att tidigt upptäcka de förändringar som kan ske i hjärt-kärlsystemet skulle EKG-kontroller 

kunna användas. Först innan läkemedlet sätts in, och sedan snart efter behandlingsstart, speciellt hos 

de som ligger i riskzonen för att utveckla en hjärt-kärlsjukdom, till exempel vid diabetes och högt 

blodtryck. Mer forskning på området för att öka förståelsen för de mekanismer som ligger bakom 

påverkan på hjärt-kärlsystemet skulle kunna göra att läkare utifrån de bieffekter de olika 

läkemedlen har kan ta hänsyn till de bieffekter patienten kan tänkas vara mest känslig för. Då går 

det att väga fördelar och risker med behandlingen på ett mer effektivt sätt. 
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4.4. Antidepressiva läkemedels effekt på återinsjuknande

Tiden då en behandling med antidepressiva läkemedel pågår verkar inte påverka långtidsprognosen 

när behandlingen väl avslutats. En statistisk trend har dock visat att ju längre en behandling pågår, 

desto större är risken för återfall19.

I en observationsstudie20 undersöktes 236 personer med depressiva symtom som blivit behandlade 

med antidepressiva läkemedel och dessa följdes sedan i upp till fem år. Deltagarna intervjuades en 

gång i halvåret de första två åren och en gång om året de sista tre åren. Vid alla besök noterades 

läkemedelssort och dos samt vilka symtom och behandling de hade. Till en början ingick 359 

personer i studien och efter att ha undersökt vilka som tillfrisknat med hjälp av antidepressiva 

läkemedel valdes dessa ut och totalt ingick 236 personer i studien. Tillfrisknandet bedömdes genom 

att personerna skulle haft små eller inga depressiva symtom under en åtta veckors period. Hade 

personerna symtom som gränsade till en depression eller egentlig depression under minst två 

sammanhängande veckor antogs de ha en högre risk för återinsjuknande. Deltagarna delades in i 

fem grupper beroende på vilken dos av läkemedel de stod på, graderat mellan noll till fyra där noll 

innebar ingen medicinering och fyra innebar en dos på ≥300mg per dag. De flesta patienter som 

tillfrisknat från depressionen ingick i grupp två eller tre, 39% respektive 30%. Deltagarna 

analyserades för att profilera risken för återinsjuknande efter tillfrisknandet genom att minska den 

dos de stod på i den akuta behandlingsfasen varje vecka eller genom andelen rapporterade 

återkommande symtom. Vissa störande variabler togs med som skulle kunna ha en effekt på 

sjukdomsprognosen, så som ålder, utbildning, antal depressionsperioder och sjukdomshistoria20. 

Deltagarna som var i grupp ett och två jämfördes med de som var i grupp tre och fyra. Det visade 

sig att andelen som fått ett depressionsåterfall och haft färre än fem tidigare episoder av depression 

inte var påverkade av medicinen efter de första åtta månaderna. De personer som upplevt fler 

återfall hade en ökad risk för nya återfall och fortsatte att dra nytta av läkemedlen det första året 

efter tillfrisknandet20. 

I en dubbelblind, placebokontrollerad studie21 gjord på 274 kvinnor och 121 män undersöktes den 

optimala behandlingstiden för antidepressiva läkemedel. Deltagarna var mellan 18-65 år och 

uppfyllde kriterierna för egentlig depression. Studien delades in i tre faser, en läkemedelsfri fas på 

en vecka, en 12-14 veckor lång akutbehandlingsfas där alla deltagare fick behandling med fluoxetin 

samt en 50 veckor lång dubbel-blind fas där deltagarna delades in i olika grupper. Den första 

gruppen fick placebo alla 50 veckor och den andra gruppen fick först 14 veckors behandling med 
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fluoxetin vilket sedan gick över till placebo de återstående veckorna. Den tredje gruppen gavs 

fluoxetin i 38 veckor vilket sedan övergick till placebo och den fjärde gruppen fick fluoxetin alla 50 

veckorna. Sedan avgjordes det hur många som blivit återställda vid vilken tidpunkt genom att gå 

igenom samma kriterier för egentlig depression som vid vecka ett. De patienter som uppnådde 

kriterierna för egentlig depression någon gång under minst två sammanhängande veckor under den 

sista fasen i studien bedömdes ha ett återinsjuknande och de som bedömdes ha tillfrisknat från 

depression skulle sakna depressiva symtom under 3 sammanhängande veckor21.

Av de deltagarna som inkluderades i studien var det 42 personer som inte uppnådde kriterierna för 

tillfrisknande under den akuta behandlingsfasen och deras behandlingstid ökades med en till två 

veckor. Det fanns en signifikant mindre risk för återfall hos de patienter som fortsatt med 

fluoxetinbehandling än för de patienter som fått placebo de första två behandlingsfaserna men inte i 

den tredje. Den högsta återfallsrisken fanns i den första fasen efter övergång till placebo. Skillnaden 

i återfallsfrekvens i procent för veckorna 12-24, 26-38 och 50-62 mellan de som fortsatt med 

fluoxetin och de som övergick till placebo var 22,2%, 14,2% respektive 5.5%. Studien visade på att 

det fanns en signifikant lägre risk för återfall hos de som blivit behandlade med fluoxetin i minst 26 

veckor efter en lyckad akutbehandling i 12 veckor än för de som fått placebo. De fann en signifikant 

skyddande effekt mot återfall de första 24 veckorna vid behandling med fluoxetin, men inte efter 62 

veckors behandling21. 

Båda studierna visar att antidepressiva läkemedel generellt inte tenderar att skydda mot återfall efter 

sex månaders behandling, men det innebär inte att antidepressiva läkemedel kan förvärra 

depressionsförloppen 20, 21, 22.

En reviewstudie visade att en fjärdedel av patienter med egentlig depression som behandlats med 

antidepressiva läkemedel förblev symtomfria, en tredjedel fick minst ett återinsjuknande men 

återhämtade sig igen och resten hade kvarvarande symtom. Ungefär 10% hade fortsatt depressiva 

symtom som var allvarliga och svårbehandlade22, 23. 

I litteraturen antyds det att antidepressiva läkemedel är effektiva i att förebygga återfall medan 

behandlingen pågår men ger inget skydd då behandlingen avslutas. Sambandet mellan pågående 

behandling med antidepressiva läkemedel och risken för återfall efter avslutad behandling kan visa 

på att det inte enbart handlar om en oförmåga att skydda mot återfall, utan att en neurobiologisk 

mekanism som ökar sårbarheten kan vara inblandad22. 
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En studie gjordes där det visades att behandling av panikångest med det antidepressiva medlet 

fluvoxamin kunde orsaka depressiva symtom hos 9% (7 av 80) av de personer som ingick i studien. 

Dessa personer hade aldrig tidigare haft några depressiva symtom. Symtomen avtog då fluvoxamin 

sattes ut och klonazepam eller ett tricykliskt antidepressivt läkemedel sattes in. Symtomen uppkom 

igen då fluvoxamin sattes in på nytt. Författarna föreslog att det finns en sårbarhet för noradrenalin-

serotonin obalans orsakad av SSRI hos några av de som lider av panikångest22, 24. 

Återkommande depressiva symtom under pågående antidepressiv behandling har hittats hos 9% till 

57% av patienterna i publicerade studier. Möjliga förklaringar till detta kan vara farmakologisk 

tolerans, förlorad placeboeffekt, ökad sjukdomsgrad, förändringar i sjukdomspatogenes, 

ackumulering av skadliga metaboliter eller profylaktisk ineffektivitet22, 25. Många studier visar att 

det kan finnas en risk för toleransutveckling vid behandling med antidepressiva läkemedel. Vissa 

data tyder på farmakokinetisk tolerans vilket reducerar koncentrationen av läkemedlet och andra på 

att det sker en farmakodynamisk tolerans där känsligheten för läkemedlet minskar22.

De som haft färre än fem depressionsperioder verkar inte få någon effekt av läkemedlen vid längre 

än åtta månaders behandling medan de som haft fler än fem kan ha nytta av den i upp till ett år21. 

Studierna tyder på att antidepressiva läkemedel inte skyddar mot återfall efter sex månaders 

behandling, men att läkemedlen inte verkar förvärra depressionsförloppet20, 21, 22. Det verkar som att 

antidepressiva läkemedel är effektiva för att förebygga återfall under tiden behandlingen pågår, men 

inte då den avslutats22.

Några av resultaten tyder på att antidepressiva läkemedel har effekt mot depression i upp till ett år, 

men inte längre tid än detta medan andra tyder på att de har effekt mot återfall så länge 

behandlingen pågår, men inte då behandlingen avslutas. Det har även observerats att depressiva 

symtom kan återkomma under behandlingstiden vilket skulle kunna förklaras med exempelvis 

toleransutveckling, förlorad placeboeffekt, att depressionen förvärrats eller profylaktisk 

ineffektivitet.

5. Avslutande diskussion
Det finns en koppling mellan användning av antidepressiva läkemedel och en ökad risk för frakturer 

och lägre bentäthet. Då även depressionen som sjukdom kan ge en minskad bentäthet genom 
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minskad fysisk aktivitet och viktnedgång samt öka risken för fall har en del studier justerat för detta 

men det har ändå kunnat setts ett samband mellan läkemedelsbehandling och ökad frakturrisk även 

om associationerna blivit lite svagare. Den ökade risken för frakturer och en lägre bentäthet visade 

sig även öka med åldern. Associationen mellan frakturer och TCA var inte lika tydlig som vid 

användning av SSRI. Mekanismerna bakom detta är dock oklara, men det kan ha att göra med att 

det finns funktionella serotonintransportörer i skelettets celler och att läkemedel som påverkar 

serotoninsystemen även påverkar benmetabolismen. Mekanismerna skiljer sig också förmodligen 

mellan olika läkemedelssorter. Den ökade risken för fall, men inte för lägre bentäthet, kan ha att 

göra med att antidepressiva läkemedel bland annat kan orsaka yrsel, sänkt neuromuskulär kontroll 

och ortostatisk hypotension.

TCAs hjärttoxiska effekt är väldokumenterad, speciellt vid överdosering. TCA kan orsaka 

ortostatisk hypotension, förlängt QT-intervall samt hypertension vilket kan öka risken för hjärt-

kärlsjukdomar. Hos SSRI har det varit mer oklart, men nu verkar det som om SSRI kan ha en 

inhiberande effekt på Na+-, Ca2+- och K+-kanaler i hjärta och blodkärl, vilket tros kunna orsaka 

arytmier, förlängt QT-intervall samt ortostatisk hypotension. Läkemedlen verkar även kunna 

reducera aktionspotentialens depolarisationshastighet (Vmax) samt kunna reducera hjärtats 

kontraktionskraft, hjärtfrekvens och artioventrikulär överledningshastighet. Citalopram är ett av de 

läkemedel vars effekt på QT-intervall kan förknippas med risken att utveckla torsade de pointes. En 

del av SSRI-preparaten verkar även kunna orsaka mild bradykardi och mild hypotension. 

Mekanismerna bakom detta är dock oklara.

Ju fler depressionsepisoder en person haft desto större risk är det att denne insjuknar igen. De 

personer som haft färre en fem episoder verkar inte ha någon effekt av läkemedel efter åtta 

månader, men de som har haft fler kan ha en effekt hela första året med antidepressiv behandling. 

Läkemedlen verkar ha en skyddande effekt under tiden behandlingen pågår, men inte då 

behandlingen avslutats. En långtidsbehandling kan orsaka toleransutveckling för läkemedlen, vilket 

kan brytas med en högre dos. Eftersom antidepressiv läkemedelsbehandling verkar vara effektiv för 

att motverka återinsjuknande under tiden behandlingen pågår men inte när behandlingen avslutas 

kan detta betyda att behandlingen har en effekt hos de som har täta och svåra depressioner. Då det 

är oklart vilka effekter som kan uppstå på sikt är det viktigt att endast de personer som verkligen har 

behov av en långtidsbehandling får det, så att det inte orsakas onödiga bieffekter hos de som skulle 

kunna klara sig utan långtidsbehandling. Det är även viktigt att ha regelbundna kontroller vid en 

långtidsbehandling för att upptäcka eventuella bieffekter i tid.
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Då det fortfarande är oklart vilka bieffekter en långtidsbehandling med antidepressiva läkemedel 

kan ha samtidigt som det är många personer som genomgår denna typ av behandling är det viktigt 

att ta reda på vilka effekter som kan uppstå. Det är viktigt att studera detta vidare, gärna 

långtidsstudier av patienter under denna typen av behandling. Det bästa hade varit om patienter 

kunde fångas upp innan de startar behandlingen och sedan följas under flera år för att se vilka andra 

effekter läkemedlen har på kroppen och sedan jämföra med personer som inte tar antidepressiva 

läkemedel.  

6. Slutsats
Antidepressiva läkemedel kan öka risken för frakturer samt påverka hjärt-kärlsystemet, dock är 

mekanismerna bakom detta inte helt klarlagda. Antidepressiva läkemedels effekt på sjukdomen och 

hur behandlingen påverkar prognosen är oklart. 
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