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Sammanfattning 
Depression är den näst mest kostsamma sjukdomen för samhället efter hjärt-kärlsjukdom, främst på 

grund av långa sjukskrivningsperioder. Sjukdomen kan uppstå när som helst från sex månaders ålder, 

men prevalensen ökar med åldern. Det finns ett antal stressrelaterade faktorer som skulle kunna leda 

till depression, så som stor sorg, verbala eller fysiska övergrepp samt en svår barndom. Vad som 

orsakar sjukdomen är ännu inte helt känt, men det finns teorier att halterna av serotonin och 

noradrenalin är lägre hos deprimerade personer. Behandling som används är olika former av 

samtalsterapi, men även läkemedel så som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det finns 

teorier som sammankopplar användandet av SSRI med självmord, framförallt hos personer ≤19 år. 

Syftet med detta litteraturarbete var att undersöka om SSRI preparat har någon effekt på depression 

hos barn och ungdomar och om de är säkra eller kan få allvarliga konsekvenser så som självmord. 

Sökningar i PubMed gjordes för att hitta relevanta artiklar. 

 

Fem av de åtta inkluderade studierna rapporterade olika effekter och säkerhet hos olika SSRI preparat 

bland barn och ungdomar, jämfört med placebo. Två andra studier undersökte förekomsten av 

suicidalitet till följd av läkemedlen. Den sista studien jämförde toxikologiska data från 

Rättsmedicinalverket med receptregistret på antidepressiva läkemedel från  Socialstyrelsen. Endast två 

av de fem studerade preparaten (fluoxetin och citalopram) hade en bättre effekt än placebo i hela 

populationen och ytterligare ett (sertralin) hade bättre effekt hos ungdomar. Det begicks inga 

självmord i studierna.    

 

De studier som har granskats i detta arbete tyder på att olika SSRI preparat har olika bra effekt samt 

olika säkerhetsprofiler. Det sågs inget tydligt samband mellan behandlingen och självmord, men en 

något förhöjd risk för suicidalitet.      
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ABSTRACT 

 

 

Depression is the second most costly disease for society after cardiovascular disease, 

mainly due to long periods of sick leave. The disease can occur anytime from the age of 

six months, but the prevalence increases with age. There are a couple of stress related 

factors that can cause depression, such as grief, verbal or physical attacks or a troubled 

childhood. The biological cause of depression is still unknown, but there are theories 

that the levels of norepinephrine and serotonin are lower in depressed people. Different 

forms of counseling are used in the treatment of depression, but also drug treatment such 

as serotonin-selective re-uptake inhibitors (SSRI). There are theories that connect the 

use of SSRI with suicide, especially among younger people. The aim of this literature 

study was to investigate whether or not SSRIs have an effect on depression among 

children and adolescents and if they are safe or can lead to consequences such as suicide. 

 

Five of the eight included studies reported different SSRIs effects and safety profiles 

among children and adolescents compared with placebo. Two other studies examined 

the occurrence of suicidality as consequence of the drugs used. The final study 

compared toxicological data from The National Board of Forensic Medicine in Sweden 

with prescriptions of antidepressive drugs from The Swedish Board of Health and 

Welfare. Only two of the five studied drugs (fluoxetine and citalopram) had a better 

effect than placebo among the whole population and another one (sertraline) was better 

only in the adolescent subgroup. No suicides occurred in any of the studies.         

 

The studies that have been examined indicate that different SSRIs have different effects 

and safety profiles. There was no link between the treatment and suicides, although the 

risk for suicidality was increased with drug treatment. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

 

5-HT   5-hydroxytryptamin, serotonin 

5-HIAA  5-hydroxyindolättiksyra 

ACTH   Adrenokortikotropiskt hormon 

ADHD   Attention deficit disorder with hyperactivity  

CGI-I    Clinical Global Impression Improvement 

CGI-S   Clinical Global Impression Severity  

CDRS-R  Children’s Depression Rating Scale – Revised 

CRF   Kortikotropinfrisättande faktor 

DDD/TIND  Dygnsdoser per tusen invånare per dag 

DSM IV  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

ICD-10  Classification of Diseases, 10th revision 

IPT   Interpersonell psykoterapi 

K-SADS-PL  Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School- 

                        Age Children – Present and Lifetime Version 

KBT   Kognitiv beteendeterapi 

MADRS  Montgomery-Asberg Depression Rating Scale 

NMDA  N-metyl-D-aspartat 

NNT   Number Needed to Treat 

SNRI  Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare 

SSRI   Selektiva serotoninåterupptagshämmaren 
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INTRODUKTION 

 

 
Depression 

 

 

Depression är den näst mest kostsamma sjukdomen för samhället efter hjärt-

kärlsjukdom, främst pga. långa sjukskrivningsperioder. Prevalensen för sjukdomen 

ligger på ungefär 6 % och det är mer vanligt bland kvinnor i fertil ålder än hos män. 

Innan pubertet och efter menopaus är förhållandet mer jämt. Risken att drabbas ökar 

med stigande ålder och prevalensen hos äldre människor uppgår till 12-15%.1 Olika 

faktorer tros ge upphov till depression, alla kopplade till stress. Dåligt självförtroende, 

fysiska eller verbala övergrepp, svår barndom, förlorat jobb, någon i ens närhet dör samt 

att ett seriöst förhållande tar slut är alla exempel på detta.2  

 
För att diagnostiseras med depression ska minst fem kriterier enligt Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) finnas under en tvåveckorsperiod. Två 

av dessa är särskilt väsentliga och måste förekomma för att diagnosen ska kunna ställas. 

Dessa kriterier är nedstämdhet, där personen känner sig eller verkar ledsen under större 

delen av dagen, och en minskad glädje för alla typer av aktiviteter. Utöver dessa kriterier 

uppmärksammas också aptit- eller viktförändringar, sömnstörningar, psykomotorisk 

agitation (meningslösa rörelser, rastlöshet) eller -hämning (mentala funktioner blir 

långsamma), trötthet, känslor som skuld eller värdelöshet, koncentrationssvårigheter 

samt självmordstankar.3  

 
För att bestämma depressionens svårighetsgrad används klassifikationssystemet 

International Classification of Diseases, 10th revision (ICD-10). Lindrig depression 

kräver att minst två av följande symptom uppträder: brist på intresse, trötthet och sänkt 

grundstämning under större delen av dagen. Dessutom ska personen ha minst ett 

ytterligare symptom så att det totalt blir fyra. Övriga symptom är 

koncentrationssvårigheter, tankar på döden, bristande självförtroende, känsla av skuld, 

förändrad aptit och psykomotorik samt sömnstörningar. Har personen totalt sex 

symptom klassas depressionen som medelsvår. Över åtta symptom räknas som svår 

depression.4 Symptombilden kan se olika ut för olika personer. Vissa kan visa uttryck 

för ledsamhet och hopplöshet medan andra istället är mer oroade och irriterade.2  

 
En annan skala som kan användas för att uppskatta depressionsdjupet är Montgomery-

Asberg Depression Rating Scale (MADRS). Denna skala går endast att använda efter att 
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en diagnos är ställd. Patienten får svara på tio frågor om symptom som nedstämdhet, 

ångest och självmordstankar. Varje fråga skattas mellan 0-6, där 0 är inga symptom och 

6 är svåra symptom. En poäng under 11 indikerar ingen depression, 12-20 mild 

depression och över 21 innebär svår depression.5  

 

En skala som används flitigt vid kliniska studier på barn och ungdomar är Children’s 

Depression Rating Scale – Revised (CDRS-R). Den är baserad på ett frågeformulär för 

vuxna som omarbetats för att passa barn. Skalan består av 17 frågor där varje fråga 

poängsätts från 1-5 eller 1-7 med ett poängintervall mellan 17-113. Det är en läkare som 

poängsätter med hjälp av intervjuer med barnet och dess föräldrar. En poäng över 40 

indikerar depression medan en poäng under 28 anses som frisk (minimala eller inga 

symptom).6 

 

Två skalor som också används vid kliniska studier är Clinical Global Impression (CGI) 

skalorna Severity (CGI-S) och Improvment (CGI-I). CGI-S är en skala som mäter 

rapporterade och observerade symptom och beteende under den senaste veckan. Varje 

symptom skattas mellan 1-7 där 1 är normal eller inte sjuk och 7 är extremt sjuk. CGI-I 

är en liknande skala där förändringen från baseline skattas. På en skala 1-7 bedöms 

patientens tillstånd från ”mycket bättre” till ”mycket sämre” jämfört med innan 

behandlingen började.7  

 

Utöver dessa skalor är det viktigt att ta hänsyn till en del andra faktorer. Ålder, 

ärftlighet, missbruk, självmordsrisk, läkemedel och tecken på bipolaritet kan påverka 

sjukdomens karaktär. Det finns även en del differentialdiagnoser till depression såsom 

anemi, vitamin B12-brist, demens, tyreoidea- och paratyreoideasjukdomar, maligna 

sjukdomar, diabetes samt biverkning av läkemedel (för rökavvänjning, viktminskning, 

migrän, p-piller, betablockerare m.fl.) som alla kan ge depressionssymptom.1  

 

 

 

 

Depression hos barn och ungdomar 

 

 
Depression är ett tillstånd som kan uppkomma när som helst från 6 månaders ålder. Hos 

småbarn uppträder sjukdomen ofta på grund av svåra upplevelser så som misshandel och 

vanvård. Barnen visar då tecken på likgiltighet, sömnproblem, gnällighet, 

självförsjunkenhet, minskad nyfikenhet samt hämmad psykomotorisk utveckling.8  
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När barnen blir äldre blir det även vanligare med depressioner. Ungefär 1-2% av barnen 

som går i förskolan drabbas av sjukdomen, och det är lika fördelat mellan flickor och 

pojkar. En av orsakerna till depression hos barn är att de påverkas mycket av 

föräldrarna. Om en förälder är deprimerad finns risken för en ärftlighet, men det bidrar 

även till en otrygg miljö för barnet. Det mest framträdande symptomet i den här åldern 

är irritabilitet, men även huvudvärk och magont är vanligt. Att barn har dödstankar är 

inte helt ovanligt och inte heller suicidala handlingar, dock sällan med dödlig utgång. 

Från och med sju års ålder anser man att barnet har förmåga att skatta sitt eget tillstånd. 

Efter puberteten ökar prevalensen för depression till 5-8%, alltså ungefär samma som för 

vuxna. Det kan vara svårt för någon utomstående att upptäcka några symptom då 

tonåringar är bra på att hålla saker inom sig. Det är i så fall hemma det märks. Symptom 

som irritation, gråt i ensamhet och trötthet är vanliga. Även oförmåga att känna glädje i 

situationer som i vanliga fall är roliga är även vanligt. Ofta förekommande är också 

koncentrationssvårigheter och försämrat minne, vilket leder till sämre prestationer i 

skolan. Suicidala tankar och handlingar ökar samt att de blir allvarligare och risken för 

att fullborda ett självmord blir större.8  

 

 

 

 

Teorier om uppkomst av depressioner 

 

 

Det finns olika teorier om hur depression uppstår. En av dessa kallas 

monoaminhypotesen. Enligt denna teori beror depression på brist av monoaminerna 

noradrenalin och serotonin (5-HT) i vissa områden i hjärnan. Hypotesen grundas på 

sambandet mellan läkemedel som lindrar eller orsakar depressiva symptom och deras 

effekt på monoaminernas signalering i hjärnan. Problemet med teorin är att det inte finns 

några bevis för att deprimerade personer har en minskad mängd av 5-HT och 

noradrenalin jämfört med personer som inte är det. Tester som har gjorts har varit 

tvivelaktiga och inkonsekventa och de skillnader som rapporterats är inte specifika för 

depression. Däremot har det visats att faktorer som blockerar syntesen av 5-HT och 

noradrenalin hämmar effekten av antidepressiva läkemedel.9 

 

En annan teori som diskuteras är att depression beror på en hyperfunktion av 

kortikotropinfrisättande faktor (CRF), då en hög koncentration av kortisol har 

detekterats i plasma hos personer som är deprimerade. Ökad mängd CRF ger mer 

frisättning av adrenokortikotropiskt hormon (ACTH) vilket i sin tur ger ökad frisättning 

av kortisol. Kortisol ger en ökad transkription av en gen som ökar neural apoptos 
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samtidigt som den minskar neurogenes och därmed orsakar förlust av neuron i områden 

som prefrontal hjärnbark och hippocampus. Obduktioner och (funktionella) 

hjärnavbildningar har visat att dessa områden är förminskade och har en minskad 

aktivitet vid depression. Antidepressiva som har effekt på 5-HT och 

noradrenalinåterupptag tros kunna öka neurogenes genom påverkan på 5-HT1A 

receptorer och α2 adrenoreceptorer.9  

 

Ytterligare en teori hävdar att förändringar i glutamaterg neurotransmission är en orsak 

till depression. Detta på grund av att personer med depression har uppvisat förhöjda 

nivåer av glutamat kortikalt i hjärnan. Glutamat inducerar neural apoptos via aktivering 

av NMDA (N-metyl-D-aspartat) receptorer.9 Nyligen genomförd forskning har 

undersökt om deprimerade personer som får ketamin intravenöst får symptomlindring. 

Effekten som ketamin antas ha är att den blockerar NMDA receptorer och på så sätt 

hämmar neural apoptos. Resultatet från studien visade på god effekt redan inom något 

dygn. Dessa resultat stödjer teorin om glutamats påverkan på depression.10 

 

 

 

 

 

Behandling 

 

 

Det viktigaste med behandling av depression hos barn är att förkorta den pågående 

depressiva perioden i största möjliga utsträckning. Om rätt typ av behandling sätts in i 

ett tidigt skede underlättas tillfrisknandet och kan även ge minskade besvär vid en 

eventuellt ny depression. Vilken behandling som är lämplig avgörs av depressionens 

svårighetsgrad, men även en del andra faktorer. Antal symptom, duration av symptom, 

tidigare episoder, samsjuklighet (ADHD, alkohol- eller drogmissbruk), 

funktionsnedsättning, psykosocial belastning samt förekomst av suicidalitet eller psykos 

ska tas med i bedömningen.8  

 

Som ett första steg i behandlingen görs en psykosocial basbehandling. Den går ut på att 

först ge den information som barnet och föräldrarna behöver om depression. Därefter 

sker en säkerhetsplanering för att motverka risken för självskador och självmord. Detta 

görs genom planering av de dagliga rutinerna för mat, fysisk aktivitet och sömn, samt 

översikt av eventuell överdosering av doger och alkohol. I nästa fas läggs fokus på de 

faktorer som orsakat depressionen. Föräldrarna uppmanas även till att göra positiva 

saker tillsammans med sitt barn för att öka dess aktivitet och livsglädje. Efter det ses 
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övriga symptom över. Barnet får till exempel öva på sina sociala färdigheter för att 

kunna umgås och kommunicera med andra i sin egen ålder på ett bra sätt. Det kan 

handla om allt från att bara våga prata till att lära sig att kompromissa. Som en sista del i 

den psykosociala basbehandlingen görs en bedömning av högrisksituationer som kan 

leda till ett återfall. Detta kan vara saker som sömnproblem, alkoholmissbruk och yttre 

stress.8  

 

Om ingen förbättring ses, att symptomens svårighet inte halverats, under en tidsperiod 

på fyra till åtta veckor bör förändring i behandlingen ske. Alternativen som finns är 

psykologisk behandling i form av exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT) eller 

farmakologisk behandling. Den psykologiska behandlingen har inte visats ha lika bra 

effekt hos barn som hos vuxna.8 KBT fungerar som bäst hos barn och ungdomar som 

återfallsförebyggande behandling, där det för yngre barn främst sker genom föräldrarna 

som utbildas till att aktivt kunna lyssna på sina barn. Hos ungdomar kan KBT i grupp 

vara ett bra alternativ. Fokus under mötena ligger på att bemöta negativa tankar, träna på 

sociala förmågor samt beteendeaktivering. KBT kan även användas som 

tilläggsbehandling till läkemedel. En annan form av behandling som kan användas på 

ungdomar med lindrig till medelsvår depression är interpersonell psykoterapi (IPT). 

Vikten läggs på depressionssymptom, aktuella problem samt personens relation till 

andra människor.8  

 

Insättning av farmakologisk behandling bör göras vid lindrig eller medelsvår depression 

efter utebliven effekt av stödbehandling. Det läkemedel som rekommenderas i första 

hand till barn och ungdomar är den selektiva serotoninåterupptagshämmaren (SSRI) 

fluoxetin. Doseringen börjar vid 10 mg i 7-10 dagar för att sedan ökas till 20 mg i 2-3 

veckor. Därefter kan dosen ökas med 10 mg varannan vecka vid behov tills en dos på 

40-60 mg/dag uppnåtts. Om effekten uteblir bör en omprövning av diagnos ske. Är den 

rätt ställd byts fluoxetin ut mot annat SSRI preparat och då främst sertralin, citalopram 

och escitalopram. Om effekten fortfarande uteblir kan kombinationsbehandling med till 

exempel litium eller byte till serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) 

ske.8  
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SSRI 

 

 

SSRI (serotonin-selective re-uptake inhibitors) hämmar den återupptagspump som 

svarar för återupptag av frisatt serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT). Genom att hämma 

återupptaget av 5-HT bör stimuleringen av postsynaptiska receptorer öka. Men till att 

börja med sker ingen ökning. Detta beror på att samtidigt som det extracellulära 5-HT 

ökar så ökar även inhibitionen av nervcellerna via 5-HT1A-receptorer på dendriterna. 

Resultatet blir en minskad nervcellsaktivitet och minskad frisättning av 5-HT. Efter en 

tid blir 5-HT1A-receptorerna okänsliga mot stimuli (desensitiserade). Då kommer 

frisättningen av 5-HT att öka och ge ökad postsynaptisk stimulering.9 

 

Många biverkningar som ses är kopplade till verkningsmekanismen, som anorexi, 

illamående, minskad libido, sömnproblem och frånvaro av orgasm. Det beror på att den 

ökade mängden extracellulärt 5-HT ger ökat stimuli av flera pre- och postsynaptiska 

receptorer. Det är dels 5-HT1A-receptorerna som stimuleras, fast i fel del av hjärnan, men 

även 5-HT-receptorer som inte har någon terapeutisk verkan i det här fallet.9 

 

 

 

 

Självmord 

 

 

Varje år dör 1100-1200 personer i Sverige genom självmord. Det är vanligare att män tar 

livet av sig än kvinnor. Sett över tid tar cirka 800 män livet av sig per år medan siffran är 

ungefär hälften för kvinnor. Samma siffror för barn i åldrarna 10-19 år är 40-50 

självmord per år men skillnaden mellan pojkar och flickor är mindre.11 

Orsakerna till självmord är många. Det kan bero på psykiatriska faktorer så som 

depression, ångest, schizofreni eller alkohol- och drogmissbruk.12 Låga  nivåer av 5-

hydroxyindolättiksyra (5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid, metabolit till 5-HT) har 

visats ha koppling till suicidalt beteende.13 Hos vissa är anledningen genetisk där någon 

släkting tidigare tagit livet av sig medan andra har förlorat något viktigt såsom en älskad 

person eller sitt jobb. Det finns även en del psykologiska faktorer som kan leda till 

självmord. Konflikter med andra personer med eller utan våld, känslor av hopplöshet, 

sexuellt utnyttjande och fysisk misshandel är några exempel på detta. Övriga faktorer 

som kan leda till självmord är befintliga strategier och tillgänglighet till medel för att 

utföra ett självmord, så som läkemedel, vapen, giftiga gaser med mera.12 
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SYFTE 

 

 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka om SSRI preparat har någon effekt på 

depression hos barn och ungdomar och om de är säkra eller kan orsaka allvarliga 

konsekvenser så som självmord.   

 

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

 
Detta arbete är en litteraturstudie där SSRIs effekt samt säkerhet vid depression hos barn 

utvärderas. Detta görs genom tolkning av kliniska studier där vart och ett av de i Sverige 

registrerade SSRI preparaten jämförts med placebo. De kliniska studier som inkluderats 

är dubbel-blinda, randomiserade kliniska studier som genomförts på barn ≤19 år med 

diagnostiserad depression. Studierna som inkluderades valdes ut för att få en överblick 

av de olika preparatens effekt. Kliniska studier med andra indikationer har exkluderats 

samt studier som undersökt effektiv dos. För att hitta studierna har sökningar på PubMed 

genomförts med sökorden ”pediatric depression SSRI” i kombination med filtret 

”Randomized Controlled Trial”. Sökningen gav 25 träffar och av dessa valdes en studie 

för vart och ett av de i Sverige registrerade SSRI-preparaten (fluoxetin, sertralin, 

citalopram, escitalopram och paroxetin). Dessutom har statistik om självmord från 

Socialstyrelsen studerats tillsammans med studier om självmord för att identifiera 

eventuella samband med SSRI behandling. För att hitta artiklar inom detta område 

användes sökorden ”pediatric suicidality SSRI” vilket gav 36 träffar och där en artikel 

verkade intressant.17 En artikel på samma ämne uppmärksammades via media.18 För att 

ta reda på hur många personer som begår självmord med SSRI i blodet gjordes en 

sökning på ”antidepressant suicide adolecent autopsy”. I den sökningen dök en svensk 

artikel upp som inkluderades.19  Många olika sökningar med olika ordkombinationer 

gjordes men det var sökvägarna ovan som gav artiklarna som inkluderas i denna 

litteraturstudie. Egna beräkningar av Number Needed to Treat (NNT) gjordes för de fem 

SSRI preparaten. NNT är ett värde som fås vid beräkning 1/ Absolut riskreduktion.  

 

De utvalda studierna presenteras kortfattat i tabellen nedan. 
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Tabell I. Studier som ingår i litteraturarbetet. 

Författare Titel  Syfte 

Emslie GJ. et al. 

2002 14 

Fluoxetine for acute treatment of 

depression in children and 

adolescents: a placebo-controlled, 

randomized clinical trial 

Utvärdera fluoxetins effekt och 

säkerhet hos barn 8-18 år. 

Wagner KD. et 

al. 2003 15 

Efficacy of sertraline in the 

treatment of children and 

adolescents with major depressive 

disorder 

Undersöka sertralins effekt och 

säkerhet jämfört med placebo hos 6-

17 åringar.   

Wagner KD. et 

al. 2004 16 

A randomized, placebo-controlled 

trial of citalopram for the treatment 

of major depression in children and 

adolescents 

Jämföra citaloprams effekt och 

säkerhet med placebo hos barn och 

ungdomar. 

Wagner KD. et 

al. 2006 17 

A double-blind, randomized, 

placebo-controlled trial of 

escitalopram in the treatment of 

pediatric depression 

Avgöra escitaloprams säkerhet och 

effekt hos barn och ungdomar.  

Emslie GJ. et al. 

2006 18 

Paroxetine treatment in children 

and adolescents with major 

depressive disorder: a randomized, 

multicenter, double-blind, placebo-

controlled trial 

Utvärdera paroxetins effekt och 

tolererbarhet hos barn och ungdomar 

med egentlig depression. 

Hammad TA. et 

al. 2006 19 

Suicidality in pediatric patients 

treated with antidepressant drugs 

Undersöka sambandet mellan 

antidepressiva läkemedel och 

suicidalitet.  

Sharma T. et al. 

2016 20 

Suicidality and aggression during 

antidepressant treatment: 

systematic review and meta-

analyses based on clinical study 

reports 

Studera allvarliga skador kopplade 

till SSRI och SNRI.  

Isacsson G. et al. 

2014 21 

Antidepressants and the risk of 

suicide in young persons – 

prescription trends and 

toxicological analyses 

Utvärdera hypotesen att det är 

deprimerade personer utan 

behandling som begår självmord.  
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RESULTAT 

 

 

Studie 1 

 

Fluoxetine for acute treatment of depression in children and adolescents: a 

placebo-controlled, randomized clinical trial 

 

Emslie GJ. et al., 2002 14 

 

En klinisk studie genomfördes för att utvärdera fluoxetins effekt och säkerhet jämfört 

med placebo hos barn 8-18 år med egentlig depression. För att inkluderas i studien 

krävdes en diagnostiserad egentlig depression enligt DSM-IV. Patienterna skulle även ha 

en poäng på CDRS-R skalan >40 vilket indikerar måttlig depression. Om patienterna 

även diagnostiserats med någon annan sjukdom så som ADHD och bipolär sjukdom 

inkluderades de ändå, i övrigt skulle patienterna vara friska. Patienter som övervägdes 

till studien genomgick en två veckor lång utvärdering där de tillsammans med sina 

föräldrar separat blev intervjuade av psykiatriker och pediatrisk vårdpersonal. De 

genomgick även en veckas lead-in med placebo där de som svarade på behandlingen 

exkluderades. 

 

219 patienter inkluderades i studien och randomiserades i två lika stora grupper, en fick 

placebo och en fluoxetin. Studien pågick under nio veckor där doseringen för fluoxetin 

första veckan var 10 mg/dag för att sedan ökas till 20 mg/dag resterande tid. Patienterna 

fick besvara frågor enligt CDRS-R samt CGI-S vid utvärderingens början och en gång i 

veckan till studiens slut. Biverkningar rapporterades varje vecka enligt The Side Effects 

Checklist, en lista med 30 biverkningar där patienterna fick klassa hur mycket de kände 

av biverkningar på en skala från ”inte alls” till ”väldigt mycket”.   

 

Det primära effektmåttet för studien var att få en minskning på CDRS-R skalan med 

≥30%. Patienter med en poäng under 28 ansågs som friska. Resultatet visade att 

fluoxetin gav en statistisk signifikant större förbättring än placebo med avseende på 

CDRS-R skalan redan efter en vecka, och förbättringen fortsatte studietiden ut. 

Patienterna som behandlades med fluoxetin sänkte sina CDRS-R poäng från 57,1±9,9 

(medelvärde±standardavvikelse) till 35,1±13,5 (medelväde±standardavvikelse) jämfört 

med placebo som sänkte från 55,1±11,8 (medelvärde±standardavvikelse) till 40,2±13,5 

(medelvärde±standardavvikelse, p<0,01). Av de 109 patienter som fick fluoxetin blev 

41,3% klassade som friska (de nådde <28 på CDRS-R) medan bara 19,8% i 

placebogruppen visade tydlig förbättring.  
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Bland de biverkningar som uppmärksammades var huvudvärk, yrsel och 

koncentrationssvårigheter vanligast, dock sågs ingen skillnad i uppkomst mellan de olika 

grupperna. Svårare biverkningar vid behandling med fluoxetin var utslag, agitation, 

förstoppning, hyperaktivitet och manisk reaktion, som totalt ledde till fem avhopp. 

Övriga anledningar till avhopp inkluderade beslut från antingen patient eller läkare, 

bristande effekt eller krav från protokollet. Ingen av orsakerna visade någon signifikant 

skillnad mellan placebo och fluoxetin.  

 

 

 

 

Studie 2 

 

Efficacy of sertraline in the treatment of children and adolescents with major 

depressive disorder – two randomized controlled trials 

 

Wagner KD., 2003 15 

 

Studiens syfte var att utreda vilken effekt och säkerhet sertralin har hos barn och 

ungdomar med egentlig depression. För att inkluderas i studien krävdes en ålder mellan 

6-17 år samt en definierad egentlig depression enligt DSM-IV och K-SADS-PL (Kiddie 

Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children – Present 

and Lifetime Version, en skala som bedömer både nuvarande och tidigare episoder av 

psykisk sjukdom). Exkluderingskriterierna var andra psykiska sjukdomar upptäckta vid 

DSM-IV test och tidigare självmordsförsök eller påtaglig självmordsrisk. Under 

screeningperioden mättes CDRS-R och CGI-S tre gånger. Vid samtliga tillfällen var 

patienterna tvungna att ha en CDRS-R poäng ≥45 och CGI-S över 4, vilket tydde på en 

måttlig sjukdom. Det primära effektmåttet definierades som den högsta poäng på varje 

fråga enligt CDRS-R bedömt av en pålitlig källa. Sekundära effektmått var en minskning 

på CDRS-R med ≥40% och minskning på CGI-S. 

 

Totalt deltog 376 patienter i studien uppdelat i två grupper, en grupp fick placebo och 

den andra fick sertralin 25-50 mg/dag i tio veckor. Under studiens gång mättes CDRS-R, 

CGI-S och CGI-I efter vecka ett, två, tre, fyra, sex, åtta och tio för att mäta effekten. 

Från början hade sertralingruppen 64,3±11,0 (medelvärde±standardavvikelse) poäng på 

CDRS-R medan placebogruppen hade 64,6±11,0 (medelvärde±standardavvikelse). Även 

säkerheten mättes. Från första dagen fram till en vecka efter avslutad studie 

dokumenterades alla biverkningar som rapporterades av patienterna själva eller 
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uppmärksammades av forskarna.  

 

Resultatet visade att skillnaden i poäng enligt CDRS-R skiljde sig signifikant hos 

ungdomar (12-17 år, -28,95 för sertralin och -24,11 för placebo, p=0,01). För barn (6-11 

år) var skillnaden (-31,44 för sertralin och -27,56 för placebo, p=0,05) vilket var på 

gränsen för statistisk signifikans. Dock hade studien ingen power för att upptäcka 

skillnader mellan åldersgrupper. Det sammanlagda resultatet för skillnader på CDRS-R 

visade att sertralin var statistiskt signifikant bättre än placebo (-22,84 jämfört med -

20,19, p=0,007). Totalt nådde 63% av de som behandlats med sertralin en CDRS-R-

minskning på minst 40% jämfört med 53% av de som fick placebo.  

 

Biverkningarna som dokumenterades under studiens gång var i de flesta fall lindriga. De 

fyra vanligaste biverkningarna, som uppkom dubbelt så ofta hos patienter behandlade 

med sertralin, var diarré, kräkningar, anorexi och agitation. Allvarliga biverkningar 

förekom i form av självmordsförsök, självmordstankar och aggressivt beteende.  

 

 

 

 

Studie 3 

 

A randomized, placebo-controlled trial of citalopram for the treatment of major 

depression in children and adolescents 

 

Wagner KD. et al., 2004 16 

 

Den kliniska studien gjordes för att undersöka säkerhet och effektivitet av citalopram 

hos barn och ungdomar 7-17 år jämfört med placebo. Patienterna som deltog var 

diagnostiserade med egentlig depression enligt DSM-IV och den nuvarande episoden 

hade varat i minst fyra veckor. I övrigt skulle patienterna vara psykiskt friska. Det 

primära effektmåttet var en förändring på CDRS-R skalan från baseline och svar på 

behandlingen definierades som en poäng ≤28. Medelresultatet på CDRS-R vid baseline 

var 58, vilket indikerade att patienterna hade en måttligt svår sjukdom. 

 

Totalt inkluderades 174 patienter i studien som först fick en veckas lead-in behandling 

med placebo innan de randomiserades i två ungefär lika stora grupper. Den ena gruppen 

fick placebo och den andra 20-40 mg citalopram per dag under åtta veckor. Efter vecka 

ett, två, fyra, sex och åtta kom patienterna tillbaka för att svara på frågor i CDRS-R 

skalan. Vid det sista besöket gjordes även en fysisk undersökning. Biverkningar som 
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uppstod under studiens gång rapporterades spontant av patienterna eller observerades av 

forskarna.  

 

Resultatet efter åtta veckor visade att citaloprambehandlingen var statistiskt signifikant 

bättre än placebo enligt CDRS-R. Vid studiens start hade citalopramgruppen 58,8±10,9 

poäng (medelvärde±standardavvikelse) och placebogruppen 57,8±11,1 poäng 

(medelvärde±standardavvikelse). Efter åtta veckors behandling hade placebogruppen i 

genomsnitt minskat sina poäng med ca 16 poäng och citalopramgruppen med ca 21 

poäng (avläst från figur i artikeln, p<0,05). Det var även fler patienter i 

citalopramgruppen som nådde det definierade målet för respons på ≤28 poäng, 36% 

jämfört med placebogruppens 24% (p<0,05).  

 

Biverkningarna som rapporteras i studien är de som uppstått hos >5% av patienterna 

behandlade med citalopram och som överskred antalet i placebogruppen. De vanligaste 

var illamående, buksmärtor och snuva, som observerades hos ≥10% av patienterna. 

Ungefär 6% av deltagarna i de båda grupperna hoppade av studien på grund av 

biverkningar. Agitation var den enda biverkan som ledde till mer än ett avhopp i 

citalopramgruppen. Inga allvarliga biverkningar rapporterades under studiens gång.  

 

 

 

 

Studie 4 

 

A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of escitalopram in the 

treatment of pediatric depression 

 

Wagner KD. et al., 2006 17 

 

Syftet med den kliniska studien var att bestämma effekten och säkerheten av 

escitalopram hos barn och ungdomar med egentlig depression. Patienterna som deltog i 

studien var 6-17 år med diagnostiserad egentlig depression enligt DSM-IV och 

nuvarande episod hade varat minst fyra veckor vid baseline. De skulle även ha minst 40 

poäng på CDRS-R skalan. Patienter exkluderades om de exempelvis hade några 

psykotiska drag eller personlighetsstörning. Det primära effektmåttet var förändring i 

CDRS-R från baseline till vecka åtta med en respons definierad som ≤28 poäng på 

CDRS-R och en poäng på CGI-I ≤2. 

 

Innan studien började genomgicks en lead-in period på en vecka med placebo. 268 
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patienter valdes sedan ut till att randomiseras i två grupper, en med placebo och en med 

escitalopram, för behandling under åtta veckor. Vid baseline och återbesök efter vecka 

ett, två, fyra, sex och åtta genomfördes tester på CDRS-R skalan för att mäta förändring 

i sjukdomens svårighet. En post hoc-analys genomfördes för att undersöka suicidalitet. 

 

Resultatet från studien visade att förändringen på CDRS-R från baseline (54,5 för 

escitalopramgruppen och 56,6 för placebogruppen, inga spridningsmått anges i artikeln) 

till vecka åtta var sådan att escitalopramgruppen sänkte sitt värde med 22 poäng medan 

placebogruppen minskade med 20. Det visade sig att escitalopram inte var statistiskt 

signifikant bättre än placebo enligt CDRS-R (p=0,31). Antalet patienter som nådde 

respons på ≤28 poäng var 59 (45,7%) i escitalopramgruppen och 50 (37,9%) i 

placebogruppen. Inte heller förändringarna i CGI-I var statistiskt signifikant (62,8% 

nådde ≤2 med escitalopram och 52,3% med placebo, p=0,14). 

 

Ungefär 70% av patienterna i respektive grupp upplevde någon gång under studiens 

gång en biverkan. Av dessa var huvudvärk och buksmärtor de vanligast förekommande. 

Avhopp på grund av biverkning skedde bara i fyra fall, två i varje grupp. De som hade 

blivit behandlade med escitalopram och hoppade av hade upplevt dålig matsmältning, 

sömnsvårigheter, illamående eller tremor.  

 

Post hoc-analysen visade att inga självmord hade begåtts, men att tre patienter uppvisat 

suicidalt beteende. Av dessa var det en patient som behandlats med escitalopram. Denne 

hade skurit sig själv i armen tio dagar in i studien. Skadan ansågs inte bero på 

behandlingen men fyra dagar senare avbröts behandlingen på grund av otillräcklig 

terapeutisk respons.  

 

 

 

 

Studie 5 

 

Paroxetine treatment in children and adolescents with major depressive disorder: a 

randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled trial 

 

Emslie GJ. et al., 2006 18 

 

En klinisk studie genomfördes för att studera paroxetins effekt och säkerhet jämfört med 

placebo. Till studien rekryterades barn och ungdomar i åldrarna 7-17 år med en 

diagnostiserad egentlig depression enligt DSM-IV kriterierna. De skulle även ha en 
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poäng på CDRS-R skalan ≥45. Patienter exkluderades om de tidigare haft någon 

psykotisk episod, annan psykisk sjukdom eller visade en ökad suicidalitet. Som primärt 

effektmått sattes en förändring på CDRS-R skalan. Medeltalet på denna skala var vid 

baseline 60,7 för paroxetingruppen och 62,6 för placebogruppen (spridningsmått anges 

inte i artikeln), vilket indikerade att patienterna hade en måttlig sjukdom. Andra 

effektmått som användes var en poäng på CGI-I mellan ett och två efter åtta veckor och 

förändring i CGI-S. Patienterna ansågs som friska om de fick en poäng på CDRS-R 

under 28 och 1 poäng (mycket bättre) på CGI-I. 

 

Efter en veckas screening där diagnostisering av depression samt analys av symptomens 

svårighet genomfördes randomiserades 206 patienter till två grupper. Den ena gruppen 

tilldelades 10-50 mg paroxetin/dag och den andra placebo under åtta veckor. Under  

studiens gång analyserades effektivitet, säkerhet och tolererbarhet vid sex tillfällen, efter 

vecka ett, två, tre, fyra, sex och åtta. Biverkningar rapporterades även spontant under 

hela studien. Vid studiens slut gjordes undersökningar av de biverkningar som relaterats 

till suicidalitet. 

 

Resultatet för det primära effektmåttet visade att de patienter som behandlats med 

placebo hade en något större minskning på CDRS-R skalan (-23,4 jämfört med 

paroxetingruppens -22,6, p=0,684). Dock var det inte statistiskt signifikant. Däremot 

kunde det utläsas en skillnad mellan åldersgrupper (7-11 år jämfört med 12-17 år). Barn 

som behandlats med paroxetin hade en mindre skillnad från baseline än ungdomar. Det 

gjorde att placebo var statistiskt signifikant bättre än paroxetin hos barn (-19,0 med 

paroxetin och -24,3 med placebo, p=0,054) medan paroxetin hos ungdomar visade 

större, men inte statistisk signifikant, skillnad (-25,6 jämfört med 23,1 med placebo, 

p=0,375). Det var 22,8% som nådde en poäng ≤28 på CDRS-R vid behandling med 

paroxetin jämfört med 28,0% med placebo, vilket inte var statistiskt signifikant 

(p=0,249). Inte heller på CGI-I (49% med paroxetinbehandling jämfört med 46% med 

placebo, p=0,563) eller CGI-S (-1,0 för båda grupperna, p=0,780) sågs någon statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

Vanliga biverkningar som förekom dubbelt så ofta hos de som behandlats med paroxetin 

var hosta, dyspepsi, kräkningar och yrsel. Allvarliga biverkningar som uppstod i 

paroxetingruppen var förvärrade depressiva symptom, överdos, självskadebeteende och 

självmordstankar. Avhopp från studien som berodde på biverkningar inkluderade 

självmordstankar, självmordsförsök, depression, yrsel samt nervositet. 
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Sammanfattning av resultat för SSRI preparaten 

 

 

Resultaten från studierna 1-5 sammanfattas i tabell II gällande effekter på poäng enligt 

skalan CDRS-R samt i tabell III vad gäller klassificering av individer som friska 

(CDRS-R ≤28). I samtliga studier hade patienterna vid baseline 55-64 poäng på CDRS-

R-skalan (tabell II och tabell III). Efter åtta till tio veckors behandling förbättrades de 

patienter som blivit läkemedelsbehandlade med i genomsnitt 19-31 poäng medan 

förbättringen för de placebobehandlade låg på 15-28 poäng (tabell II). Skillnaden i 

förbättring mellan läkemedelsbehandlad grupp och placebogrupp var 2-7 poäng utom för 

paroxetin i subgruppen 7-11 år där läkemedelsbehandling gav en sämre effekt än 

placebo. Skillnaden mellan aktivt läkemedel och placebo var statistiskt signifikant i en 

del av studierna (tabell II). Efter behandling med läkemedel blev 23-63% friska (CDRS-

R ≤28) i de olika studierna medan motsvarande siffror efter behandling med placebo var 

20-53% (tabell III). Beräknade NNT-värden varierade från 5 till 13 i studierna (tabell 

III). 

 

 
Tabell II. Sammanfattning av resultat i studie 1-5 avseende poäng på skalan CDRS-R. 

Aktiv 

substans 

CDRS-R 

Baseline 

Aktiv 

substans 

CDRS-R 

Baseline 

Placebo 

CDRS-R 

Endpoint 

Aktiv 

substans 

CDRS-R 

Endpoint 

Placebo 

Skillnad 

CDRS-R 

Endpoint 

Fluoxetin 57 55 -22 -15 7* 

Sertralin 64 64 -23 -20 3* 

Sertralin (6-

11 år) 

64 64 -31 -28 3 

Sertralin 

(12-17 år) 

64 64 -29 -24 5* 

Citalopram 59 58 -21 -16 5* 

Escitalopram 55 57 -22 -20 2 

Paroxetin (7-

11 år) 

58 61 -19 -24 -5 

Paroxetin 

(12-17 år) 

63 64 -26 -23 3 

* Statistiskt signifikant 
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Tabell III. Effekt av läkemedelsbehandling i studie 1-5 avseende klassificering av individer som friska 

(CDRS-R ≤28). 

Aktiv 

substans 

CDRS-R 

Baseline 

Aktiv 

substans 

CDRS-R 

Baseline 

Placebo 

CDRS-R 

≤28 

Endpoint 

Aktiv 

substans 

(%) 

CDRS-R 

≤28 

Endpoint 

Placebo 

(%) 

NNT 

Fluoxetin 57 55 41 20 5 

Sertralin 64 64 63 53 10 

Citalopram 59 58 36 24 8 

Escitalopram 55 57 46 38 13 

Paroxetin  58 61 23 28 - 

 

 

 

 

Studie 6 

 

Suicidality in pediatric patients treated with antidepressant drugs  

 

Hammad TA. et al., 2006 19 

 

För att se om det finns något samband mellan antidepressiva läkemedel och suicidalitet 

gjordes en metaanalys av randomiserade, kliniska studier. Studierna som inkluderades 

var alla utförda på barn och ungdomar samt var placebokontrollerade. De läkemedel som 

analyserades var fluoxetin, sertralin, paroxetin, fluvoxamin, citalopram samt ett antal 

SNRI (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) preparat. Det som undersöktes 

var biverkningarna och om dessa skulle kunna tolkas som suicidalitet. Sökningar gjordes 

med sökord som ”överdos”, ”försök”, ”skära”, ”gas”, ”hänga”, ”hoppa”, ”självskada” 

och ”skjuta”. Resultatet av sökningarna delades sedan upp i fem olika kategorier; 

självmordsförsök, förberedelser till självmord, självmordstankar, självskadebeteende 

med okänd orsak samt skador utan tillräcklig information för att avgöra om den är 

självförvållad eller inte. Av dessa användes de tre första som det primära utfallet 

”suicidalt beteende eller tankar”. Samtliga användes för den sekundära utfallsvariabeln 

”möjligt självmordsbeteende eller tankar”.  

 

Totalt undersöktes data från 4582 patienter i 24 studier med nio olika läkemedel. 

Studierna varade mellan fyra och sexton veckor på indikationer som egentlig depression, 

tvångssyndrom, ångest, social ångest och ADHD (attention deficit disorder with 
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hyperactivity).  

 

Resultatet av sökningen gav 167 händelser som användes i analysen. Av dessa förekom 

47 hos 21 patienter. Bland dessa användes endast den svåraste händelsen för analysen. 

Efter detta urval återstod 141 unika händelser. Även här skedde en gallring där 21 

händelser exkluderades på grund av att de uppkom utanför behandlingstiden. Kvar fanns 

120 händelser som delades upp efter utfallsvariabler (89 i primär och 120 i sekundär). 

Bland de studerade händelserna fanns inga genomförda självmord. 

 

Den primära utfallsvariabeln förekom mellan 0-8% i varje studie (i fyra studier fanns 

inga suicidala händelser). Det var bara i en studie, med fluoxetin på indikationen 

egentlig depression, som det visades statistisk signifikans för suicidalitet, riskkvot 4,62 

(95% konfidensintervall 1,02-20,92). I ytterligare åtta studier var riskkvoten två eller 

mer och den sammanlagda kvoten var 1,95 (95% konfidensintervall 1,28-2,98). Den 

totala riskkvoten för suicidalitet hos SSRI för indikationen depression uppskattades till 

1,66 (95% konfidensintervall 1,02-2,68). Skillnaden i absolut risk mellan placebo och 

behandling för den primära utfallsvariabeln uppskattades till 0,01 (95% 

konfidensintervall 0,01-0,02). Resultatet visade att 1-2 patienter skulle ha en ökad risk 

för suicidalitet om 100 patienter behandlades. 

 

 

 

 

Studie 7 

 

Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and 

meta-analyses based on clinical study reports  

 

Sharma T. et al., 2016 20 

 

Studien gjordes för att analysera dödlighet, suicidalitet, aggression och akatisi hos fem 

olika antidepressiva läkemedel i kliniska studier. De studier som ingick i meta-analysen 

var dubbelblinda, placebokontrollerade och hade redovisat individuella biverkningar hos 

patienterna. Läkemedlen som inkluderades var fluoxetin, paroxetin, sertralin samt två 

SNRI (duloxetin och venlafaxin). Totalt undersöktes 68 studier och 17090 patienter, 

varav 11 studier var gjorda på barn och ungdomar och 12% av patienterna var barn och 

ungdomar. Mer än hälften av studierna gjordes på indikationen egentlig depression men 

även tvångssyndrom och post-traumatisk stress förekom. De primära utfallsvariablerna 

var dödlighet och suicidalitet (självmord, självmordsförsök eller förberedelser till 
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självmord, självskadebeteende och självmordstankar). Aggression och akatisi användes 

som sekundär utfallsvariabel.   

 

Resultatet redovisades som oddskvot och visade att nio patienter dog efter 

randomisering av läkemedel, samtliga vuxna (det redovisades inte vilket läkemedel som 

användes), med en oddskvot på 1,28 (95% konfidensintervall 0,40-4,06). Suicidalitet 

rapporterades hos 155 patienter, både barn och vuxna. Hos vuxna var oddskvoten 0,81 

(95% konfidensintervall 0,51-1,28), vilket inte var statistiskt signifikant. Hos barn var 

oddskvoten 2,39 (95% konfidensintervall 1,31-4,33), vilket var en statistisk signifikant 

skillnad. Av dessa händelser skedde inga självmord bland patienterna som fått SSRI. Det 

SSRI preparat med störst suicidalitet var paroxetin med 36 händelser, följt av sertralin 

med 20 händelser och fluoxetin med 6.  

 

 

 

 

Studie 8 

 

Antidepressant and the risk of suicide in young persons – prescription trends and 

toxicological analyses 

 

Isacsson G. et al., 2014 21 

 

Studien gjordes för att testa hypotesen att sedan 2003 har antalet självmord ökat hos 

personer som inte behandlats med antidepressiva läkemedel. Då började varningstext för 

suicidalitet förekomma på förpackningarna för att varna framförallt unga personer. 

Hypotesen gjorde även gällande att det är depression som är den största risken för 

självmord och att då lämna den obehandlad skulle öka risken och då även antalet 

genomförda självmord.  

 

För att svara på sin hypotes samlade forskarna in all toxikologisk data från samtliga 

självmord i åldersgruppen 10-19 år under åren 1992-2010 från Rättsmedicinalverket. De 

analyser som genomförts av rättsläkare kunde detektera samtliga antidepressiva 

substanser i terapeutisk koncentration. En person med detekterad antidepressiv substans 

i blodet vid obduktion ansågs som behandlad och en utan som obehandlad i studien. 

Utöver dessa data användes även statistik över antidepressiv läkemedelsanvändning hos 

10-19 åringar från Socialstyrelsen räknat som dygnsdoser per tusen invånare per dag 

(DDD/TIND). De data som användes för analys var användning av antidepressiva 

läkemedel i populationen, antalet självmord i populationen samt användningen av 
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antidepressiva läkemedel i individuella självmordsfall. Studien delades in i två perioder. 

Perioden 1992-2002 benämndes baseline då detta var innan varningstexterna på 

antidepressiva läkemedel infördes. 2003-2010 räknades som utfall av varningstexternas 

effekt.  

 

Resultatet av analysen visade att under baselineperioden ökade användningen från 3,5 

DDD/TIND år 1999 till 7,3 DDD/TIND år 2002. Under hela perioden förekom 407 

självmord, mellan 29-47 per år. Antalet personer som hade antidepressiva läkemedel i 

blodet vid obduktion var som mest fyra per år.  

 

Vid analysen av perioden 2003-2010 upptäcktes ett trendbrott från tidigare period. 

Antalet DDD/TIND av antidepressiva läkemedel ökade inte längre utan låg på samma 

nivå under flera år fram till 2007 då det återigen ökade, 2010 var DDD/TIND 11,8. 

Dock ökade antalet självmord från 43 självmord år 2003 till 69 självmord år 2008 för att 

sedan minska igen.  

 

När de två perioderna jämfördes med varandra användes poisson regressionanalys där 

antingen självmord eller säkra självmord undersöktes. Det visade en statistiskt 

signifikant skillnad mellan perioderna om endast de säkra självmorden räknades (p= 

0,045), men inte om även de osäkra var med (p=0,058). Vid en annan poisson 

regressionanalys undersöktes självmord med antidepressiva läkemedel i blodet. Där 

visades att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad varken om de osäkra fallen 

var med (p=0,36) eller inte (p=0,30). Av de personer som begick självmord 1992-2002 

hade i snitt 1,7 personer per år antidepressiva läkemedel i blodet, för perioden 2003-

2010 var snittet 7,4 per år.  

 

Efter införandet av ett register över individbaserade receptdata 2006 kunde antalet 

individer som behandlades med antidepressiva ses. Detta antal ökade med 37% från 

2006 (11,0 individer per 1000) till 2010 (15,1 individer per 1000). Under den perioden 

sågs ingen motsvarande ökning i antal självmord (57 självmord 2006, 48 självmord 

2010), antal som begick självmord och hade recept på antidepressiva läkemedel (13 

individer 2006, 11 individer 2010) eller antal som begick självmord med antidepressiva 

läkemedel i blodet (8 individer 2006, 8 individer 2010). 
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DISKUSSION 

 

 

Syftet med litteraturarbetet var att studera SSRIs effekt hos barn mellan 10 och 19 år 

med depression samt om de är säkra eller får allvarliga konsekvenser så som självmord. 

De kliniska studier som använts i detta arbete tyder på att vissa av SSRI preparaten har 

effekt på depression hos barn och ungdomar samt att det finns ett samband mellan 

behandlingen och suicidalitet, men inte till faktiska självmord. 

 

 

 

 

Fluoxetin 

 

 

I den första studien14 undersöktes fluoxetins effekt jämfört med placebo hos barn 8-18 år 

med egentlig depression. Resultatet från studien visade en statistiskt signifikant skillnad 

mellan behandlingarna till fluoxetins fördel. Deltagarna i de båda behandlingsgrupperna 

(fluoxetin och placebo) var ungefär lika sjuka vid inkludering enligt CDRS-R (57,1 

respektive 55,1). Förändringarna som sågs vid studiens slut visade en skillnad på sju 

poäng, vilket var statistiskt signifikant. Enligt de uppsatta kriterierna för CDRS-R ansågs 

patienterna vara sjuka om de hade en poäng ≥40 och friska om de hade en poäng ≤28. 

Resultatet visade att en stor del av patienterna i placebogruppen fortfarande var 

deprimerade då deras poäng var över 40. De som behandlades med fluoxetin hade ett 

medelvärde på 35,1 vilket tydde på att de hade symptom, men det klassas inte som 

depression. Av de patienter som nådde kriteriet för frisk (≤28 poäng) var det betydligt 

fler i gruppen som blivit behandlade med fluoxetin än placebo (41,3% jämfört med 

19,8%). Resultatet ger en tydligare bild av och visar att fluoxetin har en betydande 

effekt. Vid egna beräkningar av Number Needed to Treat (NNT) framkom det att fem 

personer skulle behöva behandlas för att en skulle bli frisk.   

 

Biverkningarna som observerades visade inte på någon ökad risk för självmord, det 

nämndes inte ens i artikeln. Däremot rapporterades några få avhopp pga. läkares beslut 

och krav från protokollet utan att specificera vidare. Dessa skulle, efter egen tolkning, 

kunna ha suicidala orsaker då det framkommit att tidigare studie gjorda på barn har 

mörkat denna typ av biverkningar på detta sätt.22,23 Det skedde fler avhopp från 

placebogruppen än från fluoxetingruppen, vilket ändå tyder på en god tolererbarhet. 
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Sertralin 

 

 

Den andra studien15 studerade sertralins effekt och säkerhet jämfört med placebo. 

Resultatet visade att de symptom som sågs vid inkludering, som var medel till svåra, 

hade blivit lindriga efter tio veckors behandling. Enligt CDRS-R hade sertralin statistiskt 

signifikant bättre effekt än placebo hos barn och ungdomar med egentlig depression (-

22,84 jämfört med -20,19, p=0,007). Forskarna delade därefter upp resultatet i 

subgrupper, fast det inte fanns någon power för det. Det som observerades då var att 

sertralin endast var statistiskt signifikant bättre hos individer över 12 år. I diskussionen 

omnämns att trots att skillnaden mellan placebo och sertralin inte var speciellt stor så har 

resultatet ändå en klinisk betydelse då det är få läkemedel som visat någon förbättring 

hos barn med egentlig depression. Kriteriet för remission, som var ≥40% minskning på 

CDRS-R, uppnåddes av 63% i sertralingruppen och 53% i placebogruppen. Anledningen 

till att så pass många förbättrades av behandling med placebo ansågs vara att dessa 

individer blev behandlade på samma sätt som de som fick sertralin. Patienterna kom på 

kontroller med jämna mellanrum där de fick träffa någon att prata med och det blev som 

en slags terapi. Egna beräkningar gjordes för att beräkna NNT tal, som beräknades till 

10. 

 

Under studiens gång rapporterades totalt fyra självmordsförsök, två i varje grupp. Det 

kunde inte ses någon signifikant skillnad mellan grupperna i fråga om suicidalitet efter 

mätningar på CDRS-R. Antalet barn som hoppade av behandlingen med sertralin var fler 

än bland ungdomarna. Detta trodde forskarna berodde på att dosen inte tolererades lika 

bra av de yngre patienterna. Studien hade dock ingen power för att beräkna säkerheten, 

endast effekten.   

 

 

 

 

Citalopram 

 

 

I den tredje studien16 undersöktes effekten och säkerheten av citalopram hos barn och 

ungdomar med egentlig depression. Resultatet visade att jämfört med placebo hade 

citalopram en statistiskt signifikant bättre effekt enligt CDRS-R (-21 jämfört med -16, 

p<0,05). Dessutom hade fler patienter som behandlats med citalopram nått respons på 

≤28 poäng jämfört med placebo (36% respektive 24%). Patienterna som fick citalopram 

visade en snabb förbättring av symptomen enligt CDRS-R vilket forskarna ansåg kunde 
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vara av vikt då det finns få effektiva behandlingar för barn.   

 

Det rapporterades inga allvarliga biverkningar under studiens gång. I artikeln 

publicerades endast de biverkningar som uppkommit hos mer än 5% av patienterna samt 

i större utsträckning i citalopramgruppen. Det förekom säkert biverkningar som inte 

speciellt många upplevde, men som kan vara av klinisk betydelse. I andra studier som 

har studerats under detta arbete15,17,18 där suicidala biverkningar rapporterats har antalet 

patienter som uppvisat detta inte varit mer än fyra till antalet. Med de kriterier som satts 

upp för inkludering av biverkningar i den här studien16 hade inget av dessa rapporterats.  

 

 

 

 

Escitalopram 

 

 

Den fjärde studien17 fokuserade på escitaloprams säkerhet och effekt hos barn och 

ungdomar med egentlig depression. Escitalopram är S-isomeren av citalopram och i 

studien om citalopram16 spekulerades det i att de två substanserna borde få liknande 

kliniska resultat hos barn och ungdomar. Resultatet från escitalopramstudien17 visade 

dock något annat. Det primära effektmåttet var en sänkning på CDRS-R skalan. Vid 

studiens slut hade patienterna i escitalopramgruppen sänkt sitt värde med 22 poäng 

medan placebogruppen sänkt med 20. Detta resultat var inte statistiskt signifikant 

(p=0,31). Inte heller de sekundära effektmåtten visade någon statistisk signifikans. Även 

om studien inte hade power för att detektera skillnader mellan åldersgrupper gjordes en 

subgruppsanalys. Där framkom det att escitalopram var statistiskt signifikant bättre hos 

ungdomar i de sekundära effektmåtten. Att antidepressiva läkemedel har effekt hos 

ungdomar men inte barn har setts tidigare och forskarna vet inte riktigt vad det beror på, 

men det finns teorier. Det skulle kunna vara så att sjukdomens patofysiologi ser 

annorlunda ut hos barn jämfört med ungdomar, men även att det är svårare att 

diagnostisera ett barn med depression.  

 

Escitaloprams säkerhet ansågs som god då det inte skiljde i antal avhopp mellan de som 

behandlats med escitalopram och placebo. Efter studiens slut genomfördes en post hoc-

analys för att studera suicidalitet. Det framkom då att tre självmordsrelaterade händelser 

hade förekommit, varav en i escitalopramgruppen. Dessa ansågs inte vara allvarliga och 

de ledde heller inte till avhopp från studien. Generaliserbarheten av studien ansågs vara 

begränsad då bland annat personer med andra psykiska sjukdomar så som ADHD 

exkluderades. Inte heller personer med en hög självmordsrisk fick delta. 
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Paroxetin 

 

 

I den femte studien18 undersöktes paroxetins effekt och säkerhet hos barn och ungdomar 

med egentlig depression. Resultatet visade ingen statistiskt signifikant skillnad i effekt 

mellan paroxetin och placebo enligt CDRS-R för den totala populationen. I 

subgrupperna däremot sågs vissa skillnader bland barn. De patienter som behandlats 

med placebo hade en bättre respons enligt CDRS-R än paroxetin, vilket var på gränsen 

till statistisk signifikans (p=0,054). En av anledningarna till detta trodde forskarna var att 

antalet patienter som hoppade av studien i paroxetingruppen var nästan tre gånger fler än 

i placebogruppen. Faktorer som bidrog till att det inte sågs några signifikanta skillnader 

överlag trodde forskarna var doseringen och compliance. De data som analyserats tydde 

på att barn (under 12 år) inte tålde paroxetinbehandlingen lika bra som ungdomar.  

 

Suicidala incidenter som ledde till avhopp var fler i paroxetingruppen än i 

placebogruppen. Dock ansåg forskarna att studien var för liten för att avgöra om 

paroxetin leder till ökad risk för suicidalitet hos barn och ungdomar eller inte. 

 

 

 

 

Sammanfattande analys av effekt och säkerhet 

 

 

När resultaten av ovan nämnda studier14,15,16,17,18 jämförs med varandra framkommer 

både likheter och skillnader. Det som verkar övergripande för studierna är att alla 

läkemedel gav någon slags effekt, men inte alltid bättre än placebo. Teorin som togs upp 

i sertralinstudien15 skulle mycket väl kunna användas för att förklara placeboresponsen i 

samtliga studier. För personer som är deprimerade kan allt de behöver vara någon att 

prata med och en känsla av att någon är intresserad av att veta hur det är med en. Detta 

är något som stämmer bra in på barn som ofta är i behov av att få uppmärksamhet. Det 

som däremot skiljer studierna åt var deras sätt att hantera biverkningsrapportering. 

 

Det fanns tre läkemedel som alla gav en statistiskt signifikant bättre effekt än placebo, 

fluoxetin, sertralin och citalopram. Trots detta är det bara fluoxetin som är godkänt för 

användning mot egentlig depression hos barn och ungdomar i Sverige. Det skulle kunna 

bero på att fluoxetin var det läkemedel som gav den största skillnaden jämfört med 

placebo på CDRS-R skalan samt att det var fler som blev friskförklarade efter 

behandlingen. NNT talet som beräknades med hjälp av resultatet från studierna visade 
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att det bara krävdes hälften så många behandlade patienter med fluoxetin för att en 

skulle bli frisk jämfört med andra SSRI preparat. En annan faktor skulle kunna vara 

biverkningsprofilen. I studien med fluoxetin14 var det 19 patienter som hoppade av 

studien i fluoxetingruppen medan det var 42 i placebogruppen. Av dessa var 

biverkningar orsaken i fem respektive nio fall. Jämförs detta resultat med sertralin15 och 

citalopram16 syns en skillnad. Bland patienterna som deltog i citalopramstudien var det 

lika många som hoppade av studien i varje grupp och orsaken var biverkningar i lika 

många fall. I sertralinstudien däremot var det betydligt fler avhopp bland de 

sertralinbehandlade patienterna (42) än de som fick placebo (31) och biverkningar var 

även en vanligare orsak (17 jämfört med 5). För sertralin rapporterades även suicidalitet 

bland biverkningarna, vilket skulle kunna förklara varför den inte rekommenderas. 

 

Något som uppmärksammades var hur de olika studierna rapporterade sina biverkningar. 

I två av studierna14,16 rapporterades utöver de biverkningar som ledde till avhopp endast 

de biverkningar som uppkommit i större utsträckning i gruppen som fick aktiv substans 

jämfört med placebo. Dessa två studier var de enda där det inte skrevs någonting om 

suicidalitet. Det är svårt att säga om det beror på att forskarna eller läkemedelsföretagen 

inte ville att det skulle bli allmänt känt eller om det faktiskt inte förekom några sådana 

biverkningar. Fast, det rapporterades i studien om escitalopram17 att det förekom 

suicidalitet och då den är en S-isomer av citalopram borde logiskt sett även citalopram 

ge den typen av biverkningar. En intressant iakttagelse var att rapporteringen av 

suicidalitet blev mer noggrann ju senare artikeln var publicerad, kanske pga. ökad 

erfarenhet av dessa biverkningar.  

 

En orsak till förekomsten av suicidalitet i studierna skulle kunna vara att det tar en tid 

innan läkemedlen ger full effekt. De har först en aktiverande effekt innan 

depressionssymptomen påverkas, vilket gör att risken för självmord ökar i början av 

behandlingen.24 Då studierna var relativt korta (8-10 veckor) skulle en del av de 

suicidala konsekvenser som sågs i studierna kunna förklaras av detta.    

 

I artiklarna14,15,16,17,18 förekom en forskare i samtliga, Karen Dineen Wagner, samt 

ytterligare två forskare som var med i två var, Graham Emslie14,18 och Robert 

Findling15,16. Ingen av dessa verkar dock jobba för något specifikt läkemedelsföretag, 

utan jobbar istället som rådgivare åt flera stycken. 
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Suicidalitet och självmord 

 

 

I den sjätte studien19 undersöktes sambandet mellan antidepressiva läkemedel och 

suicidalitet hos barn och ungdomar. Resultatet visade en något förhöjd riskkvot för att 

utveckla suicidalitet vid behandling med antidepressiva läkemedel (1,95, 95% 

konfidensintervall 1,28-2,98). Forskarna ansåg att detta inte behövde betyda att dessa 

faktorer har ett samband. Då antidepressiva läkemedel har visats vara effektiva vid 

behandling av social ångest kan resultatet i den här studien vara en effekt av att 

patienterna vågade berätta om sina problem. De patienter som fick placebo borde inte 

blivit av med sin ångest och på så vis inte heller vågat öppna sig om sina problem, utan 

höll de istället inom sig.  

 

Den sjunde studien20 undersökte, precis som den föregående, sambandet mellan 

antidepressiva läkemedel och suicidalitet. Resultatet som redovisades visade att det 

fanns en ökad oddskvot för suicidalitet hos barn (2,39, 95% konfidensintervall 1,31-

4,33) men inte hos vuxna (0,81, 95% konfidensintervall 0,51-1,28). Forskarna drog 

utifrån detta slutsatsen att antidepressiva läkemedel inte bör rekommenderas till barn och 

ungdomar då deras kliniska effekt inte väger upp risken för allvarliga biverkningar. De 

menar även att det finns en risk att antalet personer med suicidalitet är fler i verkligheten 

än i de granskade studierna då de flesta av dessa hade ökad självmordsrisk som ett 

exklutionskriterium. 

 

I den åttonde studien21 analyserades användandet av antidepressiva läkemedel och 

antalet självmord före och efter införandet av en varningstext för suicidalitet på 

läkemedelsförpackningarna. Resultatet visade att efter introduktionen av varningstexten 

minskade användningen av antidepressiva läkemedel, samtidigt som antalet självmord 

ökade. Denna upptäckt stödjer forskarnas hypotes att det är obehandlade personer som 

begår självmord. När sedan läkemedelsanvändningen ökade igen sågs ingen förändring i 

antalet självmord och antalet personer som begått självmord med antidepressiva 

läkemedel i blodet vid obduktion var oförändrat (2006-2010). Jämförs antalet självmord 

där personer hade antidepressiva läkemedel i blodet vid obduktion innan 

varningstexterna infördes med efter att detta införts så ses en ökning i antal. Det ska 

dock tas med i beräkning att under tidsperioden 1999-2010 ökade antalet barn och 

ungdomar som använde antidepressiva läkemedel med 240% (från 3,5 DDD/TIND år 

1999 till 11,8 DDD/TIND år 2010). 

 

Om jämförelse görs mellan de tre studier som nämns ovan19,20,21 ses en del skillnader i 

dragna slutsatser. En säger att antidepressiva läkemedel inte bör rekommenderas till barn 
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och ungdomar på grund av deras biverkningsprofil20, medan de två andra anser att det 

kan finnas andra förklaringar till resultaten19,21. I den svenska studien21 kommenteras 

resultatet som redovisas i studien av Hammad et al.19 De kom fram till att antidepressiva 

läkemedel hade ett samband med suicidalitet. Det Isacsson et al.21 vill framhäva är att 

suicidalitet inte nödvändigtvis är en riskfaktor för självmord, vilket dock lätt tolkas av 

uttrycket.  

 

 

 

 

Framtiden 

 

 

Utifrån de resultat som redovisats bör vidare forskning utföras. Det skulle då framförallt 

vara intressant att titta närmare på effekterna hos barn (≤12) eftersom det i flera av de 

studier som studerats här visats att SSRI inte har någon betydande effekt hos denna 

åldersgrupp. Vad skulle till exempel hända om en studie gjordes på fluoxetin där 

populationen var uppdelad i subgrupper (barn ≤12 och ungdomar ≥13). Skulle det då 

fortfarande ha den goda effekt som tidigare studier visat eller skulle resultatet bli ett 

annat? Studier över långtidsanvändning bör också göras för att studera om andra 

biverkningar uppstår och om läkemedlen fortfarande har effekt. Mer forskning bör även 

göras för att tydligt kunna se SSRIs samband med självmord och suicidalitet och komma 

fram till en bra metod för att mäta detta. 

 

Då SSRI-behandling bör övervägas noga innan användning på barn görs bör studier 

genomföras som jämför riskerna med behandlingen med riskerna att inte behandla alls. 

Depression orsakar förändringar i hjärnan och hos vuxna är dessa reversibla, men hos 

barn och ungdomar har detta inte visats. Istället verkar förändringarna ha effekt på 

neuron under en lång tid. Detta kan till exempel leda till att nya episoder av depression 

kan uppstå, dessutom utan stressrelaterad orsak.25 

 

 

 

 

SLUTSATS 

 

 

De slutsatser som kan dras av detta arbete är att SSRI har blandad effekt hos barn och 

ungdomar. Fluoxetin är det enda godkända SSRI preparatet mot depression hos barn och 
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ungdomar i Sverige och utifrån de resultat som kan ses här är det också det läkemedel 

som har bäst effekt. Eftersom det kunde ses en så stor effekt av placebo och detta kunde 

tolkas som att de placebobehandlade fick terapi av att gå på besök under studiens gång 

skulle nog den bästa behandlingen vara en kombination av samtalsterapi och 

läkemedelsbehandling. 

 

Utifrån de resultat som setts för SSRIs säkerhet kan slutsatsen dras att behandling med 

dessa preparat inte verkar leda till självmord. Däremot har de en något ökad risk att leda 

till suicidalitet och det finns en tydlig skillnad om resultaten jämförs med vuxna. Därför 

bör noga övervägande göras innan den här typen av behandling sätts in. 
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