Nationella riktlinjer
för vård vid depression
och ångestsyndrom 2010
– stöd för styrning och ledning

Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,
fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du
måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.
ISBN:
978-91-86301-94-1
Artikelnr: 2010-3-4

Socialstyrelsen/Iwa Wasberg
Javier Larrea/AGE/SCANPIX
Edita Västra Aros
Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, februari 2010

Omslag:
Foto:
Sättning:

Förord
Depression och ångestsyndrom är folksjukdomar och en del av den växande psykiska ohälsan i befolkningen. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 är de första nationella riktlinjerna inom området. Riktlinjerna lyfter fram evidensbaserade
och utvärderade behandlingar och metoder för personer med dessa sjukdomar.
Riktlinjerna inkluderar hela vårdkedjan, från vårdsökande till mycket
komplicerade tillstånd. Men eftersom en stor andel personer med depression och ångestsyndrom söker vård och behandlas i första linjens vård
(till exempel primärvården, skolhälsovården och företagshälsovården) har
arbetet med riktlinjerna sin tyngdpunkt där.
Syftet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer är att de ska vara ett
stöd för beslutsfattare i landsting och regioner så att dessa kan styra hälsooch sjukvården genom öppna och systematiska prioriteringar. Riktlinjerna riktar sig till såväl beslutsfattare som verksamhetsledningar och är ett
stöd för styrning och ledning på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.
Riktlinjerna innehåller rekommendationer på gruppnivå. De är i första
hand ett underlag för resursfördelning inom en sjukdomsgrupp eller ett
verksamhetsområde, så kallade vertikala prioriteringar. De kan även i viss
mån vara ett underlag för prioriteringar mellan olika sjukdomsgrupper,
verksamhetsområden eller kliniker, så kallade horisontella prioriteringar.
Socialstyrelsen förutsätter att rekommendationerna påverkar resursfördelningen inom vården av personer med depression och ångestsyndrom
på så sätt att förhållandevis mer resurser fördelas till högt prioriterade
hälsotillstånd och åtgärder än till dem som fått låg prioritet.
För att ytterligare ge beslutsfattarna ett underlag ingår i riktlinjerna
en analys av de ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som re
kommendationerna kan förväntas leda till, jämfört med nuvarande praxis.
Analysen utgår både från Socialstyrelsens hälsoekonomiska bedömningar
och från sjukvårdsregionernas egna konsekvensanalyser samt från myndighetens expertgrupps kunskap om åtgärdernas omfattning och kostnader.
En annan viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god
vård av depression och ångestsyndrom, som utgår från centrala rekommendationer i riktlinjerna. Indikatorerna kan ligga till grund för uppföljningar på lokal, regional och nationell nivå. Socialstyrelsen har påbörjat
en nationell utvärdering av psykiatrins processer, resultat och kostnader.
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Denna utvärdering kommer delvis att ha sin utgångspunkt i de indikatorer
som Socialstyrelsen lyfter fram som nationella indikatorer för vård vid
depression och ångestsyndrom.
En av utgångspunkterna för Socialstyrelsen i arbetet med riktlinjerna
har varit att lyfta fram fungerande evidensbaserade åtgärder så att patienter över hela landet har tillgång till effektiva behandlingar.
En annan utgångspunkt har varit att visa på de åtgärder som hälso- och
sjukvården inte bör satsa på. För lika viktigt som det är att erbjuda effektiva evidensbaserade behandlingar är det att utmönstra behandlingar som
inte är effektiva.
Sjukvårdsregionerna, berörda yrkesorganisationer, specialistförening
ar, patientorganisationer och andra har lämnat värdefulla synpunkter på
den preliminära versionen av riktlinjerna. Socialstyrelsen har bearbetat
alla synpunkter innan myndigheten slutgiltigt tagit ställning till Nationella riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom 2010.
Socialstyrelsen vill tacka alla som med stort engagemang och expertkunnande deltagit i arbetet med riktlinjerna.
Lars-Erik Holm			
Generaldirektör			
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Sammanfattning
I Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom 2010 lyfter Socialstyrelsen rekommendationer om screening, ett effektivt omhänder
tagande samt diagnostik och bedömning. Riktlinjerna innehåller också rekommendationer om olika behandlingar för barn och ungdomar respektive
vuxna. Syftet med dessa är att främja ett vårdutbud som inkluderar flera
effektiva behandlingsalternativ och som erbjuds på lika villkor över hela
landet. I anknytning till behandlingsavsnittet presenterar Socialstyrelsen
rekommendationer om vad hälso- och sjukvården särskilt bör beakta när
det kommer till läkemedelsbehandling för äldre personer. Slutligen lyfter
Socialstyrelsen rekommendationer vid självmord och självmordsnära till
stånd.
I detta dokument – Stöd för styrning och ledning – har Socialstyrelsen
valt ut ett antal rekommendationer som är särskilt viktiga ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. På Socialstyrelsens webbplats (www.
socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest) publicerar vi samtliga
rekommendationer som ingår i riktlinjerna i ett sökbart och lättanvänt
verktyg. Dessutom finns samtliga tillstånd, åtgärder och rekommendationer beskrivna och rangordnande i bilaga 1.

Centrala rekommendationer som medför
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om ett effektivt omhändertagande inom första linjens vård (till exempel primärvården) och ett
utbud av flera effektiva behandlingsmöjligheter genom hela vårdkedjan
är centrala förutsättningar för att dessa riktlinjer som helhet ska kunna ge
önskat resultat. För att uppnå rekommendationen om att kunna erbjuda
befolkningen flera effektiva behandlingsalternativ behöver hälso- och
sjukvården öka tillgången till psykologisk behandling, främst KBT.
Socialstyrelsen bedömer att ett effektivt omhändertagande och ett ökat
utbud av psykologisk behandling kommer att få störst konsekvenser av
de rekommendationer som presenteras i detta dokument. De kommer att
få såväl ekonomiska som organisatoriska konsekvenser då de ställer krav
på förändringar av hälso- och sjukvårdens organisationsstruktur och på
investeringar i personal och kompetens.
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Det är dock svårt att utifrån en nationell nivå mer exakt beräkna de
ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna, framför allt beroende
på att det saknas tillräcklig kunskap om rådande praxis och hur tillgången
till personal med adekvat kompetens ser ut i olika delar av landet.

Effektivt omhändertagande inom första linjens vård
Rekommendationen om ett effektivt omhändertagande av vårdsökande
inom första linjens vård innehåller flera komponenter som ställer krav på
resurser, och på hur vården bör utformas för att kunna möta patientgruppens behov. Följande komponenter bedömer Socialstyrelsen vara centrala
i ett effektivt omhändertagande i första linjens vård:
• första bedömning med hög tillgänglighet
• god kontinuitet under hela vårdförloppet, vilket inkluderar samverkan
mellan primärvården och psykiatrin.
• interventioner med sammansatta vårdåtgärder, anpassade till den enskildes behov och utformade enligt principerna för stegvis vård.
För att vårdåtgärderna ska ge avsedd effekt krävs
• tillgång till personal med adekvat kompetens
• en vårdstruktur som främjar ett effektivt omhändertagande
• tillgång till konsultationsinsatser i första linjens vård från såväl barnoch ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri
möjlighet till uppföljning och utvärdering av behandling.
Det är svårt att beräkna kostnaderna för genomförandet av ett effektivt
omhändertagande, eftersom det handlar dels om organisationen som helhet och dess effektivitet, dels om tillgång till personal och kompetenser.
Dessutom har utvecklingen kommit olika långt i landet. Socialstyrelsen
är dock medveten om att dessa rekommendationer är resurskrävande, i
synnerhet på kort sikt. På lite längre sikt ser Socialstyrelsen däremot att
ett mer effektivt omhändertagande inom hälso- och sjukvården bland annat kommer att leda till att personer med depression och ångestsyndrom
upptäcks i ett tidigare skede. Därmed kan diagnos ställas och effektiv
behandling sättas in. Detta ger i förlängningen mindre lidande för den
enskilda personen och mindre produktionsförluster för samhället.
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Tillgång till psykologisk behandling med KBT
Socialstyrelsen har rangordnat psykologisk behandling, framför allt KBT,
högt vid i princip alla lindriga och medelsvåra tillstånd av depression och
ångestsyndrom. Huvudskälet till detta är att KBT har god till mycket god
effekt på symtom och funktionsnivå, både på kort och på lång sikt.
Socialstyrelsen är medveten om att det råder stor brist på personal med
adekvat kompetens inom dessa områden. Rekommendationerna ställer
krav på att varje landsting och region gör en analys av nuläget när det
gäller tillgång till personal med rätt kompetens och hur man utformar effektiva behandlingar. Utifrån detta kan man sedan ta ställning till i vilken
takt det är möjligt att genomföra rekommendationerna om KBT.

Brist på datakällor försvårar uppföljningen
Socialstyrelsen har tagit fram 18 indikatorer för uppföljning av vården
av personer med depression och ångestsyndrom. Av dessa går 9 att följa
genom befintliga hälsodataregister på Socialstyrelsen.
Ett stort problem inom detta område är att det i dag saknas datakällor,
särskilt inom primärvården. Detta innebär att 9 av indikatorerna ännu inte
är möjliga att följa kontinuerligt på nationell nivå. Det kommer alltså att
krävas en fortsatt utveckling på både lokal, regional och nationell nivå.
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1. Inledning
Uppdraget till Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för god vård
för personer med allvarliga, ofta långvariga sjukdomar, där vården kostar
samhället mycket pengar. Som utgångspunkt för arbetet med riktlinjerna
finns riksdagsbeslutet om prioriteringar i hälso- och sjukvården från våren
1997. I riksdagsbeslutet framgår det att prioriteringar inom hälso- och sjukvården ska utgå från tre etiska grundprinciper: människovärdesprincipen,
behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.
Socialstyrelsen har även i uppdrag att utarbeta indikatorer för god vård,
bland annat inom ramen för det nationella riktlinjearbetet för att följa upp
hur hälso- och sjukvården tillämpar riktlinjerna. Uppdraget innebär också
att hålla innehållet i riktlinjerna aktuellt genom återkommande uppdateringar och kompletteringar.

Riktlinjerna ett stöd för prioriteringar
Riktlinjerna är ett nationellt kunskapsstöd för beslut om prioriteringar inom
hälso- och sjukvården. Målet är att bidra till att hälso- och sjukvårdens
resurser används effektivt, fördelas efter behov och styrs av systematiska
och öppna prioriteringsbeslut.
Arbetet med riktlinjerna är inriktat på de stora sjukdomsgrupperna och
fokuserar på frågeställningar där behovet av vägledning för beslutsfattare
och hälso- och sjukvårdspersonal är särskilt stort. Syftet är att främja god
vård för patienterna. Socialstyrelsen tar även fram en särskild patientversion av riktlinjerna.
Riktlinjernas rekommendationer är ett stöd för prioriteringar på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Det kan vara prioriteringar mellan olika
sjukdomsgrupper, verksamhetsområden eller kliniker. Det kan också vara
prioriteringar inom en sjukdomsgrupp eller ett verksamhetsområde.

På webbplatsen finns fler rekommendationer
De primära målgrupperna för riktlinjerna är således beslutsfattare inom
hälso- och sjukvården (politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer)
samt hälso- och sjukvårdspersonal.
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Detta dokument – Stöd för styrning och ledning – är i första hand anpassat för beslutsfattare, medan vår webbplats – www.socialstyrelsen.se/
nationellariktlinjer – är anpassad för vårdpersonal och bör kunna utgöra
underlag för till exempel regionala eller lokala vårdprogram.

Socialstyrelsens riktlinjer jämfört med
internationella riktlinjer
I ett europeiskt perspektiv påminner Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för hälso- och sjukvården om de riktlinjer som utarbetas av National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien.
Gemensamt är att de utarbetas av oberoende expertmyndigheter. Andra
viktiga likheter med de europeiska riktlinjerna är att de utgår från den
evidensbaserade medicinen och en önskan om att utmönstra åtgärder med
otillräcklig effekt och användbarhet.
Till skillnad från Socialstyrelsens riktlinjer saknar de andra dock en
prioriteringsprocess där rekommendationernas angelägenhetsgrad bedöms.
Ytterligare en skillnad är att den brittiska hälso- och sjukvården är skyldig
att genomföra NICE:s rekommendationer, medan Socialstyrelsens riktlinjer inte anger någon miniminivå som alla huvudmän ska uppnå.
Arbetet med systematiska och öppna prioriteringar är således unikt för
de svenska riktlinjerna. Transparensen och den breda förankringen hos
beslutsfattare i sjukvårdssystemet ger också tyngd åt processen och införandet av riktlinjerna.

Riktlinjernas avgränsning
Dessa riktlinjer tar endast upp medicinska åtgärder inom hälso- och sjukvården vid de definierade sjukdomstillstånden depression, ångestsyndrom
och bipolär sjukdom. Riktlinjerna tar alltså inte upp de psykosociala insatser som socialtjänsten erbjuder personer med psykisk ohälsa.
Socialstyrelsen har utifrån vetenskapliga studier av god kvalitet utvärderat stödet för effekten av specifika åtgärder riktade till personer med
depression, ångestsyndrom och bipolär sjukdom.
Riktlinjerna är utan åldersavgränsning. Men för vissa tillstånd har Socialstyrelsen skilt ut gruppen äldre, eftersom biverkningsbilden och riskerna
med framför allt läkemedelsbehandling kan se annorlunda ut för dessa.
En utgångspunkt i arbetet med riktlinjerna har varit att ha ett primärvårdsperspektiv. Den främsta anledningen till det är att merparten av personerna med depressions- och ångesttillstånd söker och får sin behandling
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i primärvården. Det finns ett stort behov av ett samlat kunskapsstöd för
styrning och ledning av arbetet med att förebygga psykisk ohälsa. Parallellt med arbetet med Nationella riktlinjerna för depression och ångestsyndrom har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att föra ut kunskap
och vetenskap för att bland annat förebygga psykisk ohälsa hos barn och
ungdomar. Detta sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), universitet och högskolor, Skolverket, Barnombudsmannen
(BO) och andra berörda myndigheter och organisationer. Även Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är en viktig samverkanspart.
De nationella riktlinjerna tar därför inte upp insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar utan risk för depression eller ångestsyndrom.

Depression, ångestsyndrom och bipolär
sjukdom i dag
Depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar. Minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer någon gång i livet att få en behandlingskrävande
depression. Dock kan siffrorna variera mellan olika undersökningar beroende på hur man avgränsar det som man kallar depression.
Även ångestsyndrom är vanligt förekommande. Uppskattningsvis drabbas 25 procent av befolkningen någon gång i livet av ett ångestsyndrom.
När det gäller bipolär sjukdom uppges andelen som drabbas någon
gång i livet vara 1–2 procent för båda könen.
I dagsläget finns inga relevanta kvalitetsregister för vård av personer
med depression och ångest, och därför har Socialstyrelsen utifrån registerstudier och en journalstudie undersökt hur vården för dessa patientgrupper ser ut. Detta redovisar Socialstyrelsen i Vård av patienter med
depression och ångest – en nulägesrapport.

Allvarliga och komplexa sjukdomstillstånd
Egentlig depression, ångestsyndrom och bipolär sjukdom är allvarliga
sjukdomstillstånd som kan innebära att personen får stora till mycket stora svårigheter att klara vardagslivet, med nedsatt livskvalitet som följd.
Om personen inte får adekvat behandling finns risk för successiv försämring med ytterligare funktionsnedsättning, för långvarig sjukdom samt
för återinsjuknande. Det finns också en ökad risk för självmordstankar,
självmordsförsök och självmord. Detta är särskilt påtagligt vid de svårare
tillstånden.
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Flera sjukdomar samtidigt är vanligt
Det saknas kunskap om optimal behandling av samsjuklighet vid depression och ångestsyndrom, vilket också försvårar möjligheten att utarbeta
kunskapsbaserade rekommendationer på gruppnivå. Fastän många behandlingsstudier avser personer med samsjuklighet är effektmåtten knutna till
exempelvis depressionsinslaget.
Att man har flera sjukdomar samtidigt (samsjuklighet) är vanligt förekommande vid depression och ångestsyndrom, precis som vid andra sjukdomar som behandlas inom hälso- och sjukvården. Det är till exempel
mycket vanligt att en person har symtom på både nedstämdhet och oro.
På samma sätt är det vanligt med depressions- respektive ångestsymtom
vid andra psykiska funktionshinder. Dessutom kan ett samtidigt missbruk
av till exempel alkohol försvåra såväl bedömning som behandling.
Personer med depression och ångestsyndrom har ofta samtidig smärtproblematik och löper även större risk än normalbefolkningen att drabbas av olika kroppsliga sjukdomar. Dessutom är prognosen för kroppsliga
sjukdomar ofta sämre om personen har en samtidig depression. Även hos
barn och ungdomar med kroppslig sjukdom ökar risken för depression.
Hos personer med depression och många av ångesttillstånden är överdödligheten betydande jämfört med normalbefolkningen.
Samsjuklighet är i det enskilda fallet en komplicerande faktor, som hälsooch sjukvården bör ta hänsyn till i samband med diagnostik och behandling. Behandlaren bedömer patientens totala sjukdomsbild och vårdbehov,
och genom att tillsammans med patienten noggrant identifiera problemen
och angelägenhetsgradera dessa kan behandlaren kombinera metoder och
skräddarsy dem utifrån patientens behov.

Merparten söker vård inom första linjens vård
Huvuddelen av de vuxna och äldre som drabbas av nedstämdhet och depression, eller oro och ångest, söker och får sin behandling inom första
linjens vård (till exempel primärvården). Detta är huvudskälet till att Socialstyrelsen lägger tonvikten på ett effektivt omhändertagande på denna
vårdnivå.
Här skiljer sig barn och ungdomar från vuxna och äldre. Färre barn och
ungdomar söker primärvård som första insats. I stället vänder sig barn,
ungdomar och deras föräldrar till skolhälsovården, ungdomsmottagningarna, ungdomshälsan, barn- och ungdomsmedicinen, socialtjänsten och
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Människor som drabbas av bipolär sjukdom behandlas i huvudsak inom
den psykiatriska vården.
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Sjukdomsförlopp och behandling
En episod av en egentlig depression läker vanligen ut, men tenderar att
återkomma i skov. Risken att få en ny depression är större ju fler episoder man har haft. I vissa fall kan en egentlig depressionsepisod övergå i
kronisk form.
Ibland är en egentlig depressionsepisod svårbehandlad och det kan krävas flera behandlingsförsök innan personen blir fri från symtom och återfår normal funktionsförmåga.
Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom, som innebär att en enskild
person har såväl maniska som depressiva sjukdomsepisoder. Mellan sjukdomsepisoderna är många personer helt utan symtom, medan andra har
ständiga humörsvängningar. Det är viktigt att personen får adekvat behandling så tidigt som möjligt, eftersom sjukdomen annars medför stora
sociala och medicinska påfrestningar. Det är också mycket viktigt att personen får skydd mot återfall i sjukdomen.
Med ångestsyndrom menas att flera symtom på ångest förekommer samtidigt och med viss varaktighet. Vid ett ångestsyndrom är ångesten så svår
att den leder till stora inskränkningar i det dagliga livet eller till andra
funktionsnedsättningar. Det finns olika typer av ångestsyndrom, till exempel generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom och tvångssyndrom.
Svår ångest uppkommer ibland vid psykosociala påfrestningar och livshändelser, men förekommer också utan påvisbar anledning eller som ett
resultat av somatisk sjukdom.
Socialstyrelsen tar upp behandling av depression, ångestsyndrom och
bipolär sjukdom i den akuta fasen, samt återfallsförebyggande behandling när personen blivit återställd (uppnått remission).
Det strider mot de etiska grundprinciperna att särbehandla någon enbart på grund av hennes eller hans kronologiska ålder. Däremot ingår det
att bedöma personens biologiska status, eftersom det påverkar personens
möjlighet att tillgodogöra sig vissa medicinska åtgärder [2].
Den enskilda personens förmåga att tillgodogöra sig en behandling
måste vara det viktigaste i bedömningen. En äldre person kan ha sämre
förutsättningar att klara en viss behandling. Riskerna med vissa åtgärder
ökar när kroppens kondition avtar och då kan riskerna med behandlingen
bli större än vinsterna.

Behandlingsmål
Målet med behandling av egentlig depression och ångestsyndrom är tillfrisknande, vilket inte bara innebär frihet från symtom utan även återgång
till tidigare funktionsnivå, det vill säga återgång till exempelvis skola eller
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arbete, samt återvunnen social funktion och livskvalitet. Ett annat viktigt
mål är att minska risken för återinsjuknande. Dessa mål kan uppnås för
det stora flertalet personer om de tillgängliga behandlingsmöjligheterna
utnyttjas konsekvent.
Den bipolära sjukdomen är livslång och målet med behandlingen är att
personen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Behandlingen av
maniska och depressiva episoder syftar till att stabilisera stämningsläget,
samt till att förhindra alltför svårt lidande och de risker som de maniska
och depressiva symtomen kan leda till. Behandlingen mellan episoder syftar till att förebygga återfall.
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2. Rekommendationer
Rekommendationerna i riktlinjerna
I det här kapitlet har Socialstyrelsen valt ut de rekommendationer som är
de mest centrala för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, det vill
säga verksamhetschefer, politiker och tjänstemän. Rekommendationerna
som presenteras här kan komma att påverka praxis och resursfördelningen inom vården av personer med depression, ångestsyndrom eller bipolär
sjukdom. Syftet med rekommendationerna är att ge vägledning för beslut
på gruppnivå. Socialstyrelsen förutsätter att rekommendationerna påverkar resursfördelningen inom hälso- och sjukvården så att förhållandevis
mer resurser fördelas till högt rangordnade tillstånd och åtgärder än till
dem som blivit lågt rangordnade. Det kan komma att krävas politiska beslut
för att hälso- och sjukvården ska kunna genomföra dessa rekommendationer.
Rekommendationerna utgör även indirekt en vägledning och ett stöd
för beslut som rör enskilda patienter, fastän det självfallet kan finnas omständigheter som motiverar att personal i hälso- och sjukvården gör avsteg från rekommendationerna.

Tre typer av rekommendationer
I bilaga 1 beskriver Socialstyrelsen samtliga tillstånds- och åtgärdskombinationer. Dessa är rangordnade (1–10), alternativt klassificerade som
icke-göra eller FoU (forskning och utveckling). Metoden för prioriteringsprocessen finns beskriven i metodbilagan (bilaga 5; publiceras endast på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest). Även det
vetenskapliga underlaget för samtliga rekommendationer i Nationella
riktlinjer för depression och ångestsyndrom 2010 finns på Socialstyrelsens webbplats.

Rangordnade åtgärder

Socialstyrelsen redovisar de rangordnade tillstånds- och åtgärdskombinationerna i en skala från 1 till 10. Siffran 1 anger åtgärder med störst
angelägenhetsgrad. Siffran 10 anger åtgärder som ger mycket liten nytta,
alternativt liten nytta i förhållande till alternativa åtgärder eller till kostnaden vid de aktuella tillstånden.
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Tillstånds- och åtgärdskombinationerna är endast rangordnade i förhållande till varandra inom sjukdomsområdet. Eftersom vi inte rangordnat
dem i förhållande till andra sjukdomsområden är en 3:a i dessa riktlinjer inte direkt jämförbar med en 3:a i Socialstyrelsens övriga nationella
riktlinjer. Socialstyrelsen har dock utgått från samma principer i framtagandet av de olika riktlinjerna, vilket innebär att det ändå finns en stor
samstämmighet mellan rekommendationerna.

Åtgärder som inte bör utföras i rutinsjukvården

Rekommendationen icke-göra ger Socialstyrelsen för åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör utföra alls. Det kan bero på att det finns god
vetenskaplig dokumentation för att åtgärden inte har någon effekt, eller
har sämre effekt än annan behandling. Det kan också bero på att de positiva effekterna inte överväger de negativa effekterna med åtgärden. Det
kan även röra sig om åtgärder som sjukvården inte bör utföra rutinmässigt
för att det vetenskapliga stödet är ofullständigt eller motstridigt, samtidigt
som det finns andra alternativ med gott vetenskapligt stöd men sämre kostnadseffektivitet.
Däremot är en dålig kostnadseffektivitet i sig inte tillräckligt skäl för
icke-göra. Socialstyrelsen vill med rekommendationen icke-göra stödja
en ordnad utmönstring av ineffektiva metoder inom hälso- och sjukvården.
Rekommendationen FoU ger Socialstyrelsen för åtgärder som saknar
vetenskapligt underlag eller som har bristfälligt eller motstridigt underlag, och till vilka pågående eller kommande forskning kan tillföra relevant kunskap. FoU-rekommendationen syftar till att på ett ordnat sätt föra
in nya metoder inom hälso- och sjukvården.

Screening för depression och ångestsyndrom
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 1–4)

Screening för depression och ångestsyndrom kan antingen genomföras
i grupper utan känd risk för psykisk sjukdom eller i kända riskgrupper.
Socialstyrelsen har i dessa rekommendationer valt att bedöma allmän
screening för depression och ångestsyndrom av personer utan känd risk
för psykisk sjukdom, samt riktad screening för egentlig depression hos
nyblivna mammor, som är en vanligt förekommande riskgrupp inom första linjens vård (till exempel primärvården).
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Screening för depression och ångestsyndrom
av personer utan känd risk för psykisk sjukdom
Screening inom första linjens vård innebär att man ställer rutinmässiga
frågor om depressiva symtom eller symtom på oro och ångest. Detta sker
med hjälp av enkla frågeformulär som patienten antingen själv fyller i,
exempelvis i väntrummet, eller som läkaren fyller i under besöket. Syftet
är att fler personer med depression och ångestsyndrom ska upptäckas.

Screening för depression av nyblivna mammor
Det finns ett flertal riskgrupper för att utveckla en egentlig depression.
En av dessa är nyblivna mammor, som är en vanligt förekommande riskgrupp inom första linjens vård. En egentlig depression påverkar inte bara
kvinnans egen hälsa, utan också föräldraparets relation, och kan ge långvariga negativa effekter på barnets utveckling.
Även om de flesta egentliga depressioner av lättare slag går över inom
några månader, finns risk för längre och svårare depressionstillstånd. Det
är därför viktigt att ta nyblivna mammors depressionstecken på allvar.
Det är naturligtvis lika angeläget att inte sjukdomsförklara vanliga, övergående problem som har att göra med omställningen till att bli förälder.

Fördelar
• Screening för egentlig depression sex till åtta veckor efter förlossningen
kan skatta risken för depression hos mamman med acceptabel säkerhet.
• Nyblivna mammor är vanligen mottagliga för hjälp och har ofta kontakt med olika stödsystem, till exempel mödra- och barnhälsovården.

Nackdelar
• Screening för egentlig depression hos vårdsökande vuxna och äldre utan
kända riskfaktorer för psykisk sjukdom leder inte till ökad upptäckt, och
inte heller till förbättrad behandling eller förbättrade behandlingsresultat.
• Screening för ångestsjukdom hos vårdsökande vuxna och äldre utan
kända riskfaktorer för psykisk sjukdom leder inte till förbättrad behandling, förbättrade behandlingsresultat eller förbättrade långtidsresultat.
• Det saknas screeninginstrument som i tillräckligt hög grad identifierar
de sjuka personerna utan att samtidigt samla upp alltför många falskt
positiva fall.
• Screening för egentlig depression hos nyblivna mammor är en effektiv
åtgärd endast när den ingår som en del i ett bedömningssamtal och utgör ett stöd för en professionell bedömning och en klinisk intervju.
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Rekommendationer – screening

Hälso- och sjukvården bör inte

• genomföra screening för depression och ångestsyndrom hos grupper
utan känd risk för psykisk sjukdom inom primärvården (icke-göra).
Hälso- och sjukvården bör

• genomföra screening för egentlig depression hos nyblivna mammor
sex till åtta veckor efter förlossningen (prioritet 4).

Effektivt omhändertagande

(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 5–8, 12)

Med rekommendationerna i detta avsnitt vill Socialstyrelsen främja ett
effektivt omhändertagande av vårdsökande personer och personer med
depression och ångestsyndrom under hela sjukdomsförloppet.
Depression och ångestsyndrom är allvarliga sjukdomar som kan medföra att personen får stora svårigheter att klara vardagslivet, med nedsatt
livskvalitet som följd. Om personen inte får adekvat behandling finns risk
för successiv försämring med ytterligare funktionsnedsättning, för långvarig sjukdom samt för återinsjuknande. Det finns även en påtaglig risk
för självmord.
En mycket stor andel av personerna med depression och ångestsyndrom söker vård och får behandling i första linjens vård (till exempel primärvården). Här är det alltså särskilt viktigt att man har en organisation
med stor tillgänglighet, så att personer som söker vård snabbt kan få en
första bedömning. Tillgänglighet innebär både rent fysisk tillgänglighet,
som telefontillgänglighet, öppethållande, bemanning och personalorganisation, men också bemötande, dialog, respekt och inlevelseförmåga.
Sjukdomsförloppet vid depression och ångestsyndrom är ofta växlande
med risk för återfall eller nya episoder. I vissa fall kan tillstånden vara
mycket långdragna eller kroniska. En god kontinuitet under hela sjukdomsförloppet är därför en förutsättning för god vård över tid.
Utöver stor tillgänglighet och god kontinuitet behöver hälso- och sjukvården erbjuda sammansatta vårdåtgärder. Detta innebär att hälso- och
sjukvården erbjuder olika evidensbaserade behandlingsåtgärder och konsultationsinsatser, som genomförs på ett strukturerat sätt av personer med
den kompetens som krävs. Arbetet med sammansatta åtgärder omfattar
därför både första linjens vård och psykiatrin, och förutsätter samarbete
mellan dessa kring patienten.
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Utifrån ett utbud av behandlingsåtgärder med väldokumenterad effekt
väljer hälso- och sjukvården, i samråd med patienten, behandling utifrån
principerna för stegvis vård. Stegvis vård innebär att hälso- och sjukvården
erbjuder insatser som sträcker sig från råd om egenvård, via assisterad
självhjälp, till individuella behandlingsinsatser i samverkan med patienten och efter hennes eller hans aktuella behov. Stegvis vård hör ihop med
principen om en lägsta effektiv omhändertagandenivå.

Fördelar
• Att primärvården har stor tillgänglighet, så att personen snabbt kan få
en första bedömning, har visat ge mycket goda effekter och är grunden
för att handläggningen av vårdsökande med symtom som kan tyda på
depression eller ångestsyndrom sker effektivt.
• Kontinuitet i vården för vuxna personer med depression och ångestsyndrom ökar behandlingarnas effektivitet.
• En vårdorganisation med en adekvat sammansättning av kompetenser
och vårdåtgärder är överlägsen den rutinmässiga handläggningen inom
primärvården.
• En vårdorganisation med nära kontakt mellan första linjens vård och
psykiatrin, och med möjlighet till sammansatta vårdåtgärder, kan ge
ökad följsamhet och därmed förbättrade långtidsprognoser vid behandling av vuxna med egentlig depression inom primärvården.
• Stegvis vård har viss effekt i form av ökad följsamhet till behandling
och ökat tillfrisknande hos vuxna med egentlig depression, där en första behandling inte haft effekt.
Rekommendationer – effektivt omhändertagande

Hälso- och sjukvården bör

• genomföra en första bedömning med hög tillgänglighet (prioritet 1)
• tillhandahålla god kontinuitet under hela sjukdomsförloppet (prio
ritet 3)
• erbjuda sammansatta vårdåtgärder, anpassade till den enskildes behov och utformade enligt principerna för stegvis vård (prioritet 3).
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Diagnostik och bedömning

(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 14–15, 17–19)

Socialstyrelsen lyfter här fram dels diagnostiska åtgärder, dels bedömningar för att ta reda på om det finns en risk att en person begår självmord.

Diagnostik
Diagnossättningen vid depression och ångestsyndrom baseras på symtombeskrivningar, precis som vid andra psykiska sjukdomstillstånd. En korrekt ställd diagnos är en förutsättning för ett adekvat omhändertagande,
en adekvat behandling och en adekvat uppföljning.
Många psykiska sjukdomar och syndrom kan i ett första skede likna varandra symtommässigt och därmed kan det vara svårt att ställa rätt diagnos.
I olika åldrar kan också samma sjukdom ge olika symtom. Det är också
vanligt att enskilda personer uppvisar samsjuklighet med andra psykiska
sjukdomar eller andra kroppsliga sjukdomstillstånd, och att depressionsoch ångestsymtom förekommer vid missbruk av alkohol eller droger.
Det stora flertalet deprimerade personer söker hjälp och får behandling
i första linjens vård (till exempel primärvården). Dock finns det flera studier som talar för att uppemot 50 procent av dem som har en depression
inte blir diagnostiserade när de söker hjälp i primärvården för sina besvär,
vilka ofta är kroppsliga symtom.
När det gäller ångest har cirka 70 procent av patienterna med ångestsyndrom diagnostiserats efter ett år. Det är patienterna med de svåraste
symtomen som diagnostiseras, medan hälso- och sjukvården har svårare
att upptäcka de personer som har lättare symtom och i högre grad fungerar socialt [1].

Diagnostik i primärvården och i psykiatrin

I avvaktan på SBU:s systematiska litteraturgenomgång av metoder för diagnostik har Socialstyrelsen genomfört två arbetsseminarier om diagnostik av
depression och ångestsyndrom i primärvården respektive den psykiatriska
vården (bilaga 3; www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest).
Dessa arbetsseminarier ligger till grund för rekommendationerna om genomförandet av den diagnostiska processen inom respektive del i vårdkedjan.
Det finns stora likheter mellan hur man ställer diagnos inom primärvården och inom psykiatrin, vilket också arbetsseminarierna har visat.
Inom båda områdena är kommunikationen med patienten utgångspunkten, medan till exempel symtomskattningsskalor är ett komplement.
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Inom primärvården är den patientcentrerade konsultationen huvudverktyget i diagnostiken, som man använder för att förstå personens sjukdomsupplevelse utifrån personens eget perspektiv. Att ställa diagnos är en
process som växer fram ur den patientcentrerade konsultationen, medan
strukturerade diagnostiska intervjuer och symtomskattningsskalor fungerar som hjälpmedel.
Inom psykiatrin utgår den diagnostiska processen vanligen från ett första anamnestiskt samtal där läkaren tillsammans med patienten belyser
såväl sociala som psykologiska och biologiska aspekter. Strukturerade diagnostiska intervjuer och frågeformulär för symtom- och funktionsskattning kan vara hjälpmedel i processen. Närstående kan bidra med viktig
information i den diagnostiska processen.

Självmordsriskbedömning
För att i tid kunna upptäcka självmordsnära personer är det viktigt att personalen på alla vårdnivåer är uppmärksam på dessa tillstånd, både i samband med diagnostik och under pågående behandling. Här är det också
viktigt att närståendes behov av stöd uppmärksammas.
I den diagnostiska processen ingår det att göra en strukturerad självmordsriskbedömning. Med strukturerad självmordsriskbedömning menar
Socialstyrelsen att bedömningen alltid sker på ett likartat sätt och enligt
en viss struktur. I bilaga 2 beskriver Socialstyrelsen vad man avser med
en strukturerad bedömning av självmordsrisk.
Riskbedömningen genomförs i samband med diagnostiken, och sedan
regelbundet så länge självmordsrisken finns kvar. Värderingen av självmordsrisken är alltid en klinisk bedömning. Läs mer om självmordsnära
tillstånd på sidorna 48–49.

Fördelar
• En korrekt ställd diagnos är en förutsättning för ett korrekt omhändertagande och en korrekt behandling.
• En strukturerad bedömning av självmordsrisken hos en person kan öka
möjligheten att förutsäga om personen överväger självmord.
• En fördjupad psykiatrisk bedömning av personer med självmordsnära
tillstånd minskar risken för självmord.

Nackdel
• Det finns inget vetenskapligt underlag för vilka diagnostiska åtgärder
som är de mest effektiva.
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Rekommendationer – diagnostik och bedömning

Hälso- och sjukvården bör

• genomföra diagnostik genom patientcentrerad konsultation, som kan
kompletteras med strukturerad informationsinsamling inom primärvården (prioritet 1)
• genomföra en välstrukturerad diagnostisk process inom den psykiatriska vården (prioritet 1)
• genomföra strukturerade självmordsriskbedömningar när det finns
misstanke om risk för självmord (prioritet 1)
• genomföra en fördjupad psykiatrisk bedömning vid risk för självmord (prioritet 1).

Uppföljning och utvärdering av behandling
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 23–25)

I detta avsnitt tar Socialstyrelsen upp hälso- och sjukvårdens uppföljning
och utvärdering av behandlingar. Enligt Socialstyrelsens nulägesrapport
får endast omkring 50 procent av alla patienter med depression och ångestsyndrom ett uppföljande läkarbesök [2].
Uppföljning och utvärdering av behandlingar är på samma sätt som
diagnostik en grundläggande förutsättning för att man ska kunna erbjuda
god vård, eftersom det ger hälso- och sjukvården förutsättningar för att
bedöma effekten av pågående eller genomförda behandlingar. Detta inkluderar även långtidsuppföljning av personer med långvarig sjukdom.
Genom att regelbundet utvärdera pågående behandlingar kan hälso- och
sjukvården ta ställning till eventuella byten eller tillägg av behandlingar,
samt vid behov ompröva diagnoserna.

Fördelar
• Regelbundna återbesök för utvärdering av pågående antidepressiv läke
medelsbehandling har god effekt på personer med medelsvår depression eller medelsvårt ångestsyndrom. Regelbundna återbesök har sannolikt terapeutiska effekter i sig.
• Återbesök för utvärdering efter genomförd behandling har liten till god
effekt på personer med medelsvår egentlig depression eller ångestsjukdom.
• Långtidsuppföljning ger kontinuitet som ökar kvaliteten i vården av
personer med kronisk sjukdom, vilket även tycks gälla för vuxna med
långvarigt depressionstillstånd.
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Rekommendationer – uppföljning och utvärdering

Hälso- och sjukvården bör

• regelbundet utvärdera pågående behandling genom återbesök (prioritet 2)
• utvärdera genomförd behandling genom återbesök (prioritet 3)
• erbjuda stöd och uppföljning vid långtidsbehandling (prioritet 3).

Behandling av barn och ungdomar
I detta avsnitt redovisar Socialstyrelsen rekommendationer om bemötande och behandling av barn och ungdomar med egentlig depression,
bipolär sjukdom samt ångestsyndrom.

Depression

(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 29–32, 34–35, 37–39)

För de barn och unga som söker vård på grund av depressiva symtom,
men som inte uppfyller kriterierna för egentlig depression, är det viktigt
att hälso- och sjukvården gör en förnyad bedömning inom rimlig tid för
att kunna avgöra vilka eventuella insatser som man bör sätta in. Symtom
på depression kan vara en övergående nedstämdhet men också något som
utvecklas till en egentlig depression.
En egentlig depression påverkar den unga personens funktionsförmåga
hemma, i skolan och bland kamrater, i större eller mindre utsträckning beroende på svårighetsgrad. Samsjuklighet med såväl andra psykiska sjukdomar som kroppsliga sjukdomar är vanligt förekommande.
Vid ett lindrigt tillstånd av egentlig depression är symtomen milda och
övergående med viss eller tillfällig påverkan på funktionsförmågan. Det
finns även risk att utveckla svårare tillstånd. För att motverka försämring,
och verka för tillfrisknande, behöver hälso- och sjukvården följa upp, omhänderta och ge adekvat behandling till barnet eller den unga personen.
Vid medelsvåra tillstånd är symtomen fler och mer varaktiga. Funktionsförmågan är nedsatt, vilket medför stora svårigheter i vardagen. Det
finns en ökad risk för självmordshandlingar, för successiv försämring
med ytterligare funktionsnedsättning samt för lång varaktighet. Vid de
svårare tillstånden ökar behovet av vård för att personen ska bli fri från
symtomen och återfå sin normala funktionsförmåga.
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Fördelar
• Individuell KBT har viss effekt på symtom och funktionsförmåga hos
barn och ungdomar med lindrig egentlig depression.
• KBT i grupp har god effekt på symtom och funktionsförmåga hos barn
med lindrig egentlig depression.
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) har god effekt på
symtom och funktionsförmåga hos barn och ungdomar med medelsvår
egentlig depression.
• KBT, individuell eller i grupp, har viss effekt på symtom och funktionsförmåga hos barn och ungdomar med medelsvår egentlig depression.

Nackdelar
• Det finns speciella svårigheter och risker med att behandla barn och
ungdomar med antidepressiva SSRI-preparat; bland annat har en ökad
risk för självmordsbeteende och självdestruktivt beteende rapporterats.
SSRI-preparat kan även hämma längdtillväxten, liksom skelettuppbyggnaden och den sexuella utvecklingen.
• Det finns ingen vetenskapligt säkerställd effekt av familjeterapi (systemisk familjeterapi och Attachment-Based Family Therapy) eller av
psykodynamisk korttidspsykoterapi (korttids-PDT) vid medelsvår egentlig depression hos barn och ungdomar.
Rekommendationer – egentlig depression hos barn och ungdomar

Vid depressiva symtom bör hälso- och sjukvården erbjuda

• barn och ungdomar aktiv uppföljning i form av en stödjande kontakt
och eventuell psykosocial intervention (prioritet 1).
Vid lindrig egentlig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda

• barn och ungdomar psykologisk behandling med KBT, i grupp eller
individuellt (prioritet 3 och 4).
Vid medelsvår egentlig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda

• barn och ungdomar läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI)
(prioritet 2)
• barn och ungdomar psykologisk behandling med KBT, individuellt
eller i grupp (prioritet 3).
Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda

• ungdomar psykologisk behandling med familjeterapi (prioritet 8)
• barn och ungdomar psykologisk psykodynamisk korttidspsykoterapi
(prioritet 10).
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Bipolär sjukdom

(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 50, 54, 59, 61)

Både barn och yngre tonåringar kan utveckla bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom), som vanligen debuterar i de senare tonåren eller i tidigt
vuxenliv. Barn och unga vars föräldrar har bipolär sjukdom utgör en särskild riskgrupp. Samsjuklighet med andra psykiska sjukdomar är vanlig.
Bipolär sjukdom kännetecknas av maniska och depressiva episoder och
är ett allvarligt tillstånd, som på ett påtagligt sätt påverkar funktionsförmågan och livskvaliteten. Sjukdomen försvårar allvarligt utvecklingsprocessen hos barn och ungdomar när det gäller skolgång, sociala förmågor
och familjefunktion. Det finns även en betydande självmordsrisk om barnet eller den unga personen inte behandlas.
Att man upptäcker sjukdomen tidigt är viktigt, men tillståndet kan vara
svårt att avgränsa från andra problem som kan uppstå i dessa åldersgrupper, vilket försvårar den diagnostiska avgränsningen.
Då sjukdomen har ett livslångt förlopp är hög tillgänglighet och god
kontinuitet inom hälso- och sjukvården särskilt viktigt (se sida 19–20) för
att skapa en specifik kunskap om personen och hennes eller hans förutsättningar, sårbarhet och behov, men också om familjens och nätverkets
förutsättningar och möjligheter att ge stöd till återhämtningen. Risken för
återinsjuknande samt ofullständig effekt av behandlingen kan därmed
lättare uppmärksammas av hälso- och sjukvården. God kontinuitet minskar även stressen och skapar trygghet i kontakten med vården, såväl för
den unga personen som för hennes eller hans familj, vilket i sin tur ökar
följsamheten till behandlingen. Att få kunskap om sjukdomen är särskilt
viktigt vid bipolär sjukdom.
Symtomen vid maniska episoder är allvarliga och omfattande. Förlusten av verklighetsförankringen kan få obehagliga sociala och i vissa fall
ekonomiska konsekvenser samt till fysisk utmattning. Den unga personen
kan tappa omdömesförmågan och hamna i farliga situationer, till exempel
i kriminalitet eller en situation där hon eller han blir sexuellt utnyttjad.
De depressiva episoderna kännetecknas av i stort sett samma symtom
samt påverkan på funktionsförmågan och livskvaliteten som vid en egentlig depression. Även riskerna är desamma om personen inte får adekvat
behandling.
Med adekvat behandling stabiliseras barnets eller den unga personens
tillstånd, vilket innebär att symtomen i vissa fall försvinner helt, medan
det i andra fall finns kvarstående lindriga symtom. För vissa personer kan
symtomen vara betydande även i ett stabiliserat skede av sjukdomen.
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Fördelar
• Läkemedelsbehandling med litium har god effekt på symtom och
funktionsförmåga vid en såväl manisk som depressiv episod, och är
standardbehandlingen för att förebygga återfall efter en manisk eller
depressiv episod vid bipolär sjukdom.
• Tillägg av familjebehandling till stämningsstabiliserande läkemedelsbehandling har god återfallsförebyggande effekt efter en manisk eller
depressiv episod vid bipolär sjukdom hos barn och ungdomar.
• Läkemedelsbehandling med antiepileptika eller antipsykosmedel har
god återfallsförebyggande effekt efter en manisk eller depressiv episod
vid bipolär sjukdom hos barn och ungdomar.

Nackdelar
• Litium är förknippat med en rad olika biverkningar och kräver att hälso- och sjukvården noggrant följer upp behandlingen.
• Det finns ingen vetenskapligt säkerställd effekt av läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) som ensam behandling av en depressiv
episod vid bipolär sjukdom hos barn och ungdomar. Det finns också risk
för övergång i en manisk episod vid behandling med enbart SSRI.
• Antiepileptika kan ge en potentiellt livshotande hudreaktion. Valproat
är förknippat med hormonella avvikelser hos flickor i tonåren.
• Antipsykosmedel är förknippade med betydande neurologiska och metabola biverkningar. Biverkningsbilden för olanzapin är allvarligare än
för övriga antipsykosmedel.
• Det vetenskapliga stödet är svagare för effekten av antipsykosmedel
och antiepileptika än för litium.
Rekommendationer – bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

Vid manisk episod bör hälso- och sjukvården erbjuda

• ungdomar läkemedelsbehandling med antipsykosmedel (prioritet 2)
• barn och ungdomar läkemedelsbehandling med litium (prioritet 3).
Vid depressiv episod bör hälso- och sjukvården erbjuda

• barn och ungdomar läkemedelsbehandling med litium (prioritet 3).
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Fortsättning rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda

• barn och ungdomar läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI)
som ensam behandling (icke-göra).
För att förebygga återfall efter en manisk eller depressiv episod bör hälsooch sjukvården erbjuda

• ungdomar läkemedelsbehandling med litium (prioritet 2)
• barn och ungdomar tillägg av familjebehandling till läkemedelsbehandling (prioritet 3).
Hälso- och sjukvården kan även erbjuda

• barn och ungdomar läkemedelsbehandling med antiepileptika eller
antipsykosmedel (prioritet 5).

Ångestsyndrom

(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 65–66, 68, 70, 73)

Symtom på ångest kan vara tillfälliga och övergående, men också en del
i ett ångestsyndrom som orsakar begränsningar i vardagen för en person.
Genom att hälso- och sjukvården aktivt följer upp barn och ungdomar
med dessa symtom kan man fånga upp de personer vars symtom kvarstår
eller förvärras, och sätta in adekvata insatser. Den aktiva uppföljningen
består i en stödjande kontakt till föräldrarna och barnet eller den unga
personen.
Ångestsyndrom, som generaliserat ångestsyndrom, separationsångest
och social fobi, medför en nedsatt funktionsförmåga med svårigheter för
barnet eller den unga personen att fungera hemma, i skolan och bland
kamrater. I vissa fall kan dessa svårigheter vara stora till mycket stora.
Det finns risk för att barnet eller den unga personen successivt försämras
med ytterligare funktionsnedsättning, samt risk för långvarig sjukdom om
hälso- och sjukvården inte erbjuder adekvat behandling. Det finns även risk
för självmord vid obehandlad sjukdom.

Fördelar
• Aktiv uppföljning vid symtom på ångest ger möjlighet att följa hur
tillståndet utvecklas samtidigt som uppföljningen i sig kan ha en terapeutisk effekt.
• KBT, individuell eller i grupp med internetinslag, har god effekt på
symtom och funktionsnivå vid generaliserat ångestsyndrom, separations-
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ångest och social fobi hos barn och ungdomar. Effekten av KBT kvarstår i upp till sex år efter avslutad behandling. Behandlingen verkar inte
ge sämre resultat om barnen har annan samtidig psykisk problematik.
• Samtidigt påbörjad behandling (kombinationsbehandling) med KBT
och antidepressiva läkemedel (SSRI) har god effekt på symtom och
funktionsförmåga vid generaliserat ångestsyndrom, separationsångest
och social fobi hos barn och ungdomar.

Nackdelar
• Det finns speciella svårigheter och risker med att behandla barn och
ungdomar med antidepressiva SSRI-preparat; bland annat har en ökad
risk för självmordsbeteende och självdestruktivt beteende rapporterats.
SSRI-preparat kan även hämma längdtillväxten, liksom skelettuppbyggnaden och den sexuella utvecklingen.
• Det finns ingen vetenskapligt säkerställd effekt av psykodynamisk korttidspsykoterapi.
Rekommendationer – ångestsyndrom hos barn och ungdomar

Vid symtom på ångestsyndrom bör hälso- och sjukvården erbjuda

• barn och ungdomar aktiv uppföljning i form av en stödjande kontakt
och eventuell psykosocial intervention (prioritet 1).
Vid generaliserat ångestsyndrom, separationsångest och social fobi bör
hälso- och sjukvården erbjuda

• barn psykologisk behandling med KBT (prioritet 1)
• barn och ungdomar kombinationsbehandling med KBT och anti
depressiva läkemedel (SSRI) (prioritet 3).
Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda

• barn psykologisk behandling med psykodynamisk korttidspsyko
terapi (prioritet 9).

Tvångssyndrom
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 76–79)

Tvångssyndrom innebär att barnet eller den unga personen har tvångstankar eller utför tvångshandlingar som tar tid, är plågsamma eller påverkar
funktionsförmågan negativt. Om tankarna och handlingarna helt tar över
blir de ett stort hinder. Flera olika slags tvångstankar och tvångshandling-
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ar kan förekomma samtidigt. Trots att den som lider av tvångssyndrom
vet att tvångstankarna och -handlingarna inte är rimliga räcker oftast inte
viljan för att hålla symtomen borta, och därför är det viktigt med tillgång
till effektiva behandlingar.

Fördelar
• KBT har god effekt och dokumenterade långtidseffekter vid behandling av barn och ungdomar med medelsvårt tvångssyndrom.
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI, TCA) har god effekt på symtom och funktionsförmåga hos barn och ungdomar med
medelsvårt tvångssyndrom.

Nackdelar
• Det finns speciella svårigheter och risker med att behandla barn och
ungdomar med antidepressiva SSRI-preparat; bland annat har en ökad
risk för självmordsbeteende och självdestruktivt beteende rapporterats.
SSRI-preparat kan även hämma längdtillväxten, liksom skelettuppbyggnaden och den sexuella utvecklingen.
• Antidepressiv läkemedelsbehandling med TCA kan orsaka betydande
biverkningar.
• Psykodynamisk korttidspsykoterapi respektive stressreducerande psykoterapier har inga vetenskapligt säkerställda effekter på medelsvårt
tvångssyndrom hos barn och ungdomar.
Rekommendationer – tvångssyndrom hos barn och ungdomar

Vid medelsvårt tvångssyndrom bör hälso- och sjukvården erbjuda

• barn och ungdomar psykologisk behandling med KBT (prioritet 1)
• barn och ungdomar läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI,
TCA) (prioritet 3).
Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda

• barn och ungdomar psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi (icke-göra)
• barn och ungdomar psykologisk behandling med stressreducerande
psykoterapier (icke-göra).
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Posttraumatiskt stressyndrom
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 83–86)

Barn och ungdomar som varit med om traumatiska händelser som de upplever som så svåra att de inte klarar av att hantera det kan drabbas av
psykiska symtom, så kallat posttraumatiskt stressyndrom.
Posttraumatiskt stressyndrom kan visa sig på olika sätt. Vissa barn och
unga blir överdrivet vaksamma och vill inte gå till skolan, har sömnsvårigheter och är lättretliga. Andra utvecklar ett undvikande beteende som
kan tolkas som att de inte har tagit skada av det de har varit med om. En
sista grupp återupplever den traumatiska händelsen om och om igen.
Symtom på posttraumatiskt stressyndrom kan finnas kvar under många
år, och det är därför viktigt att sätta in adekvata åtgärder så att barnet eller
den unga personen kan bearbeta det som hon eller han har varit med om.

Fördelar
• KBT har god effekt på symtom och funktionsförmåga.
• Psykodynamisk korttidspsykoterapi har viss effekt på symtom och funktionsförmåga.

Nackdelar
• Det vetenskapliga stödet för psykodynamisk korttidspsykoterapi är svagt.
• Det finns ingen vetenskapligt säkerställd effekt av familjeterapi vid posttraumatiskt stressyndrom hos barn och ungdomar.
• Det finns ingen vetenskapligt säkerställd effekt av läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) vid posttraumatiskt stressyndrom hos
ungdomar.
• Det finns speciella svårigheter och risker med att behandla ungdomar
med antidepressiva SSRI-preparat; bland annat har en ökad risk för
självmordsbeteende och självdestruktivt beteende rapporterats. SSRIpreparat kan även hämma längdtillväxten, liksom skelettuppbyggnaden och den sexuella utvecklingen.
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Rekommendationer – posttraumatiskt stressyndrom hos barn
och ungdomar

Vid posttraumatiskt stressyndrom bör hälso- och sjukvården erbjuda

• barn och ungdomar psykologisk behandling med KBT (prioritet 2).
Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda

• barn och ungdomar psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi (prioritet 9)
• barn och ungdomar familjeterapi (prioritet 10)
• ungdomar läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) (prioritet 10).

Behandling av vuxna
I detta avsnitt tar Socialstyrelsen upp rekommendationer om omhändertagande och behandling av vuxna med unipolär egentlig depression av
olika svårighetsgrad och karaktär, bipolär sjukdom samt ångestsyndrom.

Depression

Depressiva symtom, lindriga och medelsvåra tillstånd av egentlig
depression
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 87–88, 96, 98–99, 102–103,
112– 113, 115–117, 120–123, 132)

För de personer som söker vård på grund av depressiva symtom, men
som inte uppfyller kriterierna för egentlig depression (utan har så kallad
subsyndromal depression), är det viktigt att hälso- och sjukvården gör en
förnyad bedömning inom rimlig tid för att kunna avgöra vilka eventuella
insatser man bör sätta in. Även om symtomen är få kan tillståndet i vissa
fall vara långvarigt och för personen kan funktionsnedsättningen i vissa
fall vara påtaglig.
Vid ett lindrigt tillstånd är symtomen få och oftast milda. Funktionsförmågan och livskvaliteten kan vara tillfälligt påverkad, men personen klarar
i allmänhet att utföra vardagssysslor och att arbeta. Det finns risk för att
tillståndet försämras, vilket motiverar en tidig och aktiv behandling.
Vid medelsvåra tillstånd har personen flera och varaktiga symtom, och
funktionsförmågan och livskvaliteten är nedsatt. Detta medför att personen har stora svårigheter att klara vardagslivet. Om personen inte får
adekvat behandling finns risk för självmordshandlingar, för successiv
försämring med ytterligare funktionsnedsättning, för längre varaktighet
samt för återinsjuknande.
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Fördelar
• Aktiv expektans (förnyad bedömning) är en värdefull insats vid depressiva symtom hos vuxna.
• Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla egentlig depression.
• Individuell, telefonbaserad och internetbaserad KBT har god effekt på
symtom och funktionsförmåga vid lindriga och medelsvåra tillstånd.
Långtidseffekter finns dokumenterade.
• Interpersonell psykoterapi (IPT) har god effekt på symtom och funktionsförmåga vid lindriga och medelsvåra tillstånd.
• Psykodynamisk korttidspsykoterapi har god effekt på symtom och
funktionsförmåga vid lindriga och medelsvåra tillstånd av egentlig depression.
• Antidepressiva läkemedel kan ha effekt på symtom och funktionsförmåga vid lindrig egentlig depression, som tidigare krävt läkemedelsbehandling som gett god effekt.
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva har god effekt på symtom
och funktionsförmåga vid medelsvår egentlig depression. Detta gäller
särskilt vid förekomst av melankoliska drag.

Nackdelar
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva har oftast mycket liten eller obetydlig effekt på symtom och funktionsförmåga vid den första
episoden av en lindrig egentlig depression.
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva är förknippad med biverkningar. Dessa skiljer sig åt för olika läkemedel.
• Vissa SSRI-preparat medför risk för interaktion vid behandling med
andra läkemedel hos äldre personer (se sida 46–47).
• Antidepressiv läkemedelsbehandling med TCA har negativ inverkan
på kognitiva funktioner. Detta är mest uttalat hos personer över 65 år
eller personer med samtidig hjärnskada (se sida 46–47).
• Det vetenskapliga stödet är svagare för psykodynamisk korttidspsykoterapi än för KBT och interpersonell psykoterapi.
• Kombinationsbehandling med antidepressiva läkemedel och psykologisk behandling har obetydlig effekt utöver effekten av behandlingarna
givna var för sig.
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Rekommendationer – depression hos vuxna

Vid depressiva symtom bör hälso- och sjukvården erbjuda

• snar förnyad kontakt (aktiv expektans) (prioritet 1)
• råd om egenvård i form av fysisk aktivitet (prioritet 3).
Vid lindrig egentlig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda

• psykologisk behandling med internetbaserad KBT (prioritet 3)
eller individuell KBT (prioritet 4)
• interpersonell psykoterapi (prioritet 4).
Hälso- och sjukvården kan erbjuda

• psykologisk behandling med psykodynamisk korttidspsykoterapi
(prioritet 5).
Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda

• läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 10).
Vid lindrig egentlig depression som tidigare krävt läkemedelsbehandling
bör hälso- och sjukvården erbjuda

• läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 3).
Vid medelsvår egentlig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda

• psykologisk behandling med KBT eller interpersonell psykoterapi
(prioritet 2)
• läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 2)
• psykologisk behandling med psykodynamisk korttidspsykoterapi
(prioritet 3).
Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda

• kombinationsbehandling med antidepressiva läkemedel och psykologisk behandling (prioritet 10).
Vid medelsvår egentlig depression med melankoliska drag bör hälso- och
sjukvården erbjuda

• läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 1).

Svåra tillstånd av egentlig depression
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 165–166, 170–172, 180–181)

Vid ett svårt tillstånd har personen flera allvarliga och varaktiga symtom.
Personens funktionsförmåga och livskvalitet är kraftigt nedsatt, i vissa
fall obefintlig, vilket medför mycket stora svårigheter att klara vardags
livet inklusive dagliga aktiviteter.
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Om personen inte får adekvat behandling finns risk för successiv försämring med ytterligare funktionsnedsättning, längre varaktighet av sjukdomen och självmordshandlingar. Risken för att personen återinsjuknar
är påtaglig.

Fördelar
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva har god effekt på symtom
och funktionsförmåga vid svåra och mycket svåra tillstånd.
• Elektrokonvulsiv behandling (ECT) har god effekt på symtom och funktionsförmåga vid svåra tillstånd, och mycket god effekt vid mycket svåra
tillstånd där snabb effekt är nödvändig.

Nackdelar
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva är förknippad med biverkningar. Dessa skiljer sig åt för olika läkemedel.
• I samband med elektrokonvulsiv behandling (ECT) är det vanligt med
kortare minnesstörningar. I vissa fall är dessa längre, men av övergående slag, och man kan inte utesluta bestående minnesstörningar i sällsynta fall.
• Effekten av transkraniell magnetstimulering respektive vagusnervstimulering är inte tillräckligt dokumenterad.
Rekommendationer vid svårare tillstånd av egentlig depression
hos vuxna

Vid svår egentlig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda

• läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 1)
• elektrokonvulsiv behandling (ECT) (prioritet 3).
När snabb effekt är nödvändig bör hälso- och sjukvården erbjuda

• elektrokonvulsiv behandling (ECT) (prioritet 1)
• läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 2).
Vid medelsvår till svår egentlig depression där flera behandlingsförsök
inte har gett effekt bör hälso- och sjukvården endast inom ramen för
kontrollerade studier erbjuda

• transkraniell magnetstimulering (TMS) och vagusnervstimulering
(FoU).
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Årstidsrelaterad depression
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 156–157)

Den årstidsrelaterade depressionen är oftast en variant av egentlig depression, som återkommer vid ungefär samma tid under den mörka delen av
året.

Fördelar
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva har god effekt på symtom
och funktionsförmåga.

Nackdelar
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva är förknippad med biverkningar. Dessa skiljer sig åt för läkemedel med olika verkningsmekanismer.
• För årstidsrelaterad depression går det varken att bekräfta eller förkasta
värdet av behandling med ljusterapi i ljusrum.
Rekommendationer – årstidsrelaterad egentlig depression hos vuxna

Vid årstidsrelaterad egentlig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda

• läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 3).
Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för kontrollerade studier
erbjuda

• ljusterapi (FoU).

Depression under graviditet och efter förlossning
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 158, 160–163)

En egentlig depression under graviditeten påverkar inte bara kvinnans egen
hälsa, utan kan medföra risker för fostret, liksom en egentlig depression
efter förlossningen kan få långvariga negativa effekter på barnets utveckling. Det är därför viktigt att upptäcka dessa kvinnor (se sida 18–19) och
att behandla depressionen.

Fördelar
• Personcentrerad counselling har viss effekt på symtom och funktionsförmåga hos kvinnor under graviditet och efter förlossning.
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) bedöms ha effekt
på symtom och funktionsförmåga vid behandling av gravida kvinnor
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med medelsvår egentlig depression, utifrån den vetenskapligt säkerställda effekten hos personer som inte är gravida (se sida 33–34).
• Psykologisk behandling bedöms ha effekt på symtom och funktionsförmåga hos kvinnor under graviditet och efter förlossning, utifrån den
vetenskapligt säkerställda effekten hos personer som inte är gravida
eller nyblivna mammor (se sida 33–34).
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) har god effekt på
symtom och funktionsförmåga hos kvinnor med medelsvår egentlig depression efter förlossning.

Nackdelar
• Det finns ingen vetenskapligt säkerställd effekt av läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) för den specifika gruppen kvinnor under graviditet.
• SSRI-preparat har en omfattande dokumentation när det gäller risker
för användning under graviditet. Behandling med antidepressiva under
graviditet orsakar sannolikt inga fosterskador, men ger oftare låg födelsevikt och för tidig förlossning. Det finns risk för utsättningssymtom
hos nyfödda barn.
• SSRI-preparaten går över i bröstmjölk i begränsad utsträckning. Effekter på barn har rapporterats i begränsad utsträckning och har inte varit
av allvarlig natur. Systematiska långtidsuppföljningar saknas dock.
• Det finns ingen vetenskapligt säkerställd effekt av psykologisk behandling för den specifika gruppen kvinnor efter förlossning.
Rekommendationer – egentlig depression under graviditet och efter
förlossning

Vid medelsvår egentlig depression under graviditet bör hälso- och
sjukvården erbjuda

• psykologisk behandling med KBT eller interpersonell psykoterapi
(prioritet 2)
• psykologisk behandling med psykodynamisk korttidspsykoterapi
(prioritet 3)
• läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) (prioritet 4).
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Fortsättning rekommendationer

Vid medelsvår egentlig depression efter förlossning bör hälso- och
sjukvården erbjuda

• psykologisk behandling med KBT eller interpersonell psykoterapi
(prioritet 2)
• psykologisk behandling med psykodynamisk korttidspsykoterapi
(prioritet 3)
• läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) (prioritet 3)
• personcentrerad counselling (prioritet 4).

Att förebygga återfall efter depression
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 182–184)

Det finns effektiva behandlingar för att en person ska tillfriskna (uppnå
remission) från en egentlig depression, så att personen därmed återgår till
normal funktionsförmåga och blir fri från symtom. Risken för återfall är
dock fortfarande stor. Återfallsförebyggande behandling – när hälso- och
sjukvården bedömer att det finns risk för återinsjuknande – kan motverka
ytterligare depressionsepisoder och innebär att behandlingen förlängs. Hur
länge den återfallsförebyggande behandlingen pågår är individuellt.

Fördelar
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva har god återfallsförebyggande effekt.
• Fortsatt behandling med KBT har god återfallsförebyggande effekt.
• Elektrokonvulsiv behandling (ECT) kan ha återfallsförebyggande effekt.

Nackdelar
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva är förknippad med biverkningar. Dessa skiljer sig åt för olika läkemedel.
• Det vetenskapliga stödet för effekten av återfallsförebyggande elektrokonvulsiv behandling (ECT) är svagt.
• I samband med elektrokonvulsiv behandling (ECT) är det vanligt med
kortare minnestörningar. I vissa fall är dessa längre, men av övergående slag, och man kan inte utesluta bestående minnesstörningar i sällsynta fall.
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Rekommendationer – tillfriskande efter egentlig depression hos vuxna

För att förebygga återfall i egentlig depression bör hälso- och sjukvården
erbjuda

• fortsatt psykologisk behandling med KBT (prioritet 1)
• fortsatt läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 1).
För att förebygga återfall i egentlig depression kan hälso- och sjukvården i
undantagsfall erbjuda

• fortsatt elektrokonvulsiv behandling (ECT) (prioritet 10), under förutsättning att ingen annan lämplig behandling har hjälpt alternativt
tolererats.

Vuxna med bipolär sjukdom

(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 187, 189, 193, 195, 198–199,
202–203)

Bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom) debuterar oftast i de senare
tonåren eller i tidigt vuxenliv och kännetecknas av såväl maniska som
depressiva episoder. Man skiljer mellan två former, där den ena karakteriseras av förekomsten av maniska episoder (bipolär I) och den andra av
episoder av förhöjt stämningsläge och överaktivitet, så kallad hypomani
(bipolär II).
Bipolär sjukdom är ett allvarligt tillstånd, som på ett påtagligt sätt påverkar personens funktionsförmåga och livskvalitet. Det finns även en betydande självmordsrisk om sjukdomen inte behandlas.
Vid bipolär sjukdom är det vanligt att personen har samsjuklighet med
andra psykiska sjukdomar. Även skadligt bruk av alkohol och andra droger kan förekomma. Detta kan färga den kliniska bilden och försvåra
diagnostiken. Hos äldre kan agiterade depressiva symtom maskera ett
bipolärt sjukdomstillstånd.
Då sjukdomen är livslång är hög tillgänglighet och god kontinuitet inom
hälso- och sjukvården särskilt viktigt (se sida 19–20) för att skapa en specifik kunskap om personens förutsättningar, sårbarhet och behov, men
också om familjens och nätverkets förutsättningar och möjligheter att ge
stöd till återhämtningen. Risken för att personen återinsjuknar samt för
att behandlingen ger ofullständig effekt kan därmed lättare uppmärksammas av hälso- och sjukvården. God kontinuitet minskar även stressen och
skapar trygghet i kontakten med vården, såväl för den som är sjuk som för
hennes eller hans familj, vilket i sin tur ökar följsamheten till behandlingen. Att få kunskap om sjukdomen är särskilt viktigt vid bipolär sjukdom.
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Symtomen vid maniska episoder är allvarliga och omfattande. Om personen inte får adekvat behandling finns därför risk för successiv försämring, som kan få negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. Även
fysisk utmattning är en allvarlig konsekvens som i vissa fall kan vara
livshotande, framför allt hos äldre personer med hjärt- och kärlsjukdom.
Vid hypomani är symtomen lindrigare och ger därför inte så svåra konsekvenser som vid maniska tillstånd.
De depressiva episoderna kännetecknas av i stort sett samma symtom
och påverkan på personens funktionsförmåga och livskvalitet som förekommer vid unipolär egentlig depression. Även riskerna är desamma om
personen inte får adekvat behandling.
Med adekvat behandling stabiliseras personens tillstånd, vilket innebär
att symtomen i vissa fall försvinner helt, medan det i andra fall finns kvarstående lindriga symtom. För vissa personer kan symtomen fortfarande
vara betydande även i ett stabiliserat skede av sjukdomen.

Fördelar
• Läkemedelsbehandling med litium har god effekt på symtom och funktionsförmåga vid maniska episoder hos vuxna och äldre.
• Läkemedelsbehandling med antipsykosmedel har mycket god effekt på
symtom och funktionsförmåga vid maniska episoder hos vuxna.
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva i kombination med antiepileptika eller antipsykosmedel har god effekt på symtom och funktionsförmåga vid depressiva episoder.
• Läkemedelsbehandling med antipsykosmedel, i form av quetiapin, har
god effekt på symtom och funktionsförmåga vid depressiva episoder.
• Läkemedelsbehandling med litium har god återfallsförebyggande effekt
efter maniska eller depressiva episoder vid bipolär sjukdom.
• Tillägg av psykologisk behandling (KBT) till läkemedelsbehandling har
god återfallsförebyggande effekt efter maniska eller depressiva episoder
vid bipolär sjukdom.
• Patientutbildning fördröjer återinsjuknanden och minskar antalet inskrivningar på sjukhus på grund av maniska episoder. Social förmåga
och arbetsförmåga förbättras.
• Närståendeutbildning ger färre återinsjuknanden och längre tid mellan återfallen. Den sociala funktionsförmågan i familjen ökar och de
närstående lär sig att hantera svåra situationer på ett mer effektivt sätt,
vilket minskar den subjektiva bördan för de närstående.
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• Läkemedelsbehandling med antipsykosmedel eller antiepileptika har
god återfallsförebyggande effekt efter maniska eller depressiva episoder vid bipolär sjukdom.

Nackdelar
• Litium är förknippat med en rad olika biverkningar och kräver att hälsooch sjukvården noggrant följer upp behandlingen.
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva är förknippad med biverkningar. Dessa skiljer sig åt för olika läkemedel.
• Antiepileptika är förknippade med en liten ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende och kan ge en potentiellt livshotande
hudreaktion. Valproat är förknippat med hormonella avvikelser hos
kvinnor i fertil ålder.
• Antipsykosmedel är förknippade med betydande neurologiska och meta
bola biverkningar, särskilt för äldre personer. Detta är också viktigt att
ha i åtanke vid återfallsförebyggande behandling av vuxna, eftersom
det rör sig om behandling över lång tid och biverkningsbilden ändras
när personen blir äldre (se sida 46–47).
Rekommendationer – bipolär sjukdom hos vuxna

Vid en manisk episod bör hälso- och sjukvården erbjuda

• läkemedelsbehandling med litium (prioritet 1)
• läkemedelsbehandling med antipsykosmedel (prioritet 1).
Vid en depressiv episod bör hälso- och sjukvården erbjuda

• kombinationsbehandling med antidepressiva och antiepileptika eller
antipsykosmedel (prioritet 4)
• läkemedelsbehandling med antipsykosmedel (prioritet 4).
För att förebygga återfall efter en manisk eller depressiv episod bör hälsooch sjukvården erbjuda

• läkemedelsbehandling med litium (prioritet 1)
• läkemedelsbehandling med tillägg av psykologisk behandling med
KBT (prioritet 2)
• patientutbildning och närståendeutbildning som komplement till återfallsförebyggande läkemedelsbehandling (prioritet 3).
Hälso- och sjukvården kan även erbjuda

• läkemedelsbehandling med antiepileptika (prioritet 5)
• läkemedelsbehandling med antipsykosmedel (prioritet 5).
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Vuxna med ångestsyndrom

(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 205–208, 215–218, 222–
223, 232, 234–235, 238, 243–245, 248)

Ångestsyndrom innebär att det hos personen samtidigt förekommer flera
symtom på ångest på ett specifikt sätt och med en viss varaktighet och
intensitet.
Oro och ångest är ofta en del av livet, och behöver inte vara tecken på
ångestsyndrom. Om en person som lider av oro och ångest inte bedöms
uppfylla kriterierna för ångestsyndrom bör hälso- och sjukvården göra en
förnyad bedömning inom rimlig tid för att kunna besluta om vilka eventuella insatser som bör sättas in.
Personer med generaliserat ångestsyndrom har dålig kontroll över sin
oro och ängslan, vilket är påtagligt i alla aspekter av livet. Besvären är
långvariga och orsakar svårigheter att sköta arbeten och fungera socialt.
Risken att drabbas av ytterligare ångestproblematik, missbruk eller depression är ökad vid generaliserat ångestsyndrom. Många går med sina
problem i flera år och undviker att söka hjälp. De som ändå söker vård
söker ofta för andra besvär än sin ångest, till exempel orolig mage eller
sömnbesvär.
Paniksyndrom innebär återkommande panikattacker och en ständig
ängslan för om eller när nästa attack ska uppstå, varför den uppstår och
vad den kommer att leda till. En vanlig konsekvens är att personen förändrar sitt beteende genom att undvika platser och situationer där det vore
genant att få en panikattack eller där det är svårt att få hjälp. Detta kallas agorafobi eller torgskräck. Paniksyndrom kan förväxlas med fysisk
sjukdom då symtom som yrsel, hjärtklappning, svårigheter att andas och
frossbrytningar är vanliga.
Att lida av social fobi kan få stora konsekvenser för såväl arbete som
privatliv. Det är inte detsamma som blyghet, utan påverkar en persons hela
tillvaro, då det är ångestframkallande att stå i centrum eller att få andra
människors uppmärksamhet. Det kan därmed vara svårt att få kontakt
med andra människor och att ha fungerande relationer. Samsjukligheten
i denna grupp är stor. Av samtliga drabbade har 60–70 procent någon annan, samtidig diagnos, som exempelvis depression, annat ångestsyndrom
eller missbruk.
För de personer som diagnostiserats med ångestsyndrom är tillståndet
oftast medelsvårt med flera och varaktiga symtom, och syndromet kan
ge långvarig funktionsnedsättning. Även livskvaliteten är nedsatt. Om
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personen inte får adekvat behandling finns risk för självmordshandlingar
och för insjuknande i allvarlig kroppslig sjukdom. Om personen inte får
behandling finns även risk för successiv försämring av tillståndet med ytterligare funktionsnedsättning, samt för längre varaktighet.

Fördelar
• Aktiv expektans (snar förnyad kontakt) är en värdefull insats för vuxna
med oro och ångest.
• Fysisk aktivitet minskar risken för utveckling av ångestsyndrom.
• Självhjälpslitteratur minskar risken för utveckling av ångestsyndrom.
• KBT har god effekt på symtom och funktionsförmåga hos vuxna och
äldre med generaliserat ångestsyndrom samt mycket god effekt vid paniksyndrom och social fobi, för vilka även långtidseffekter finns dokumenterade.
• Antidepressiv läkemedelsbehandling har god effekt på symtom och
funktionsförmåga vid behandling av vuxna och äldre med generaliserat ångestsyndrom och social fobi.
• Antidepressiv läkemedelsbehandling har god effekt i form av frihet
från panikattacker vid paniksyndrom.
• Tillämpad avslappning har god effekt på symtom och funktionsförmåga vid paniksyndrom.
• Utöver sedvanlig behandling har tillägg av avspänning viss effekt på
symtom och funktionsförmåga vid paniksyndrom.
• Lugnande medel (bensodiazepiner) har god effekt på symtom och funktionsförmåga vid behandling av vuxna och äldre med generaliserad
ångest, social fobi eller paniksyndrom.

Nackdelar
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva är förknippad med biverkningar. Dessa skiljer sig åt för olika läkemedel.
• Det finns ingen vetenskapligt säkerställd effekt av psykodynamisk korttidspsykoterapi vid generaliserad ångest, social fobi eller paniksyndrom.
• Långtidsbehandling med bensodiazepiner är förknippad med betydande problem i form av biverkningar, beroende eller förvärrade symtom.
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Rekommendationer – ångestsyndrom hos vuxna

Vid symtom på ångestsyndrom bör hälso- och sjukvården erbjuda

• snar förnyad kontakt (aktiv expektans) (prioritet 1).
Vid lindrigt ångestsyndrom bör hälso- och sjukvården erbjuda

• råd om egenvård i form av fysisk aktivitet (prioritet 3)
• råd om egenvård i form av självhjälpslitteratur eller textbaserad behandling med behandlarstöd (prioritet 3).
Vid generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom och social fobi bör hälsooch sjukvården erbjuda

• psykologisk behandling med KBT (prioritet 1)
• läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 2 och 3).
Vid paniksyndrom med eller utan agorafobi bör hälso- och sjukvården också
erbjuda

• tillämpad avslappning (prioritet 4)
• avspänning som tillägg till sedvanlig behandling (prioritet 4).
Vid paniksyndrom och social fobi kan hälso- och sjukvården under vissa
förutsättningar erbjuda

• läkemedelsbehandling med lugnande medel (bensodiazepiner) (prioritet 10). Den bör dock inte väljas som ensam åtgärd och behandlingen bör endast pågå under en mycket begränsad tid.
Vid generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom och social fobi kan hälsooch sjukvården i undantagsfall erbjuda

• psykologisk psykodynamisk korttidspsykoterapi (prioritet 10).
Vid generaliserat ångestsyndrom bör hälso- och sjukvården inte erbjuda

• läkemedelsbehandling med lugnande medel (bensodiazepiner) (ickegöra).

Tvångssyndrom
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 251–254)

Tvångssyndrom innebär att en person har tvångstankar eller utför tvångshandlingar som tar tid, är plågsamma eller påverkar funktionsförmågan negativt. Tillstånden kan vara svåra med omfattande och varaktiga symtom.
Om tankarna och handlingarna helt tar över blir de ett stort hinder. Flera
olika slags tvångstankar och tvångshandlingar kan förekomma samtidigt.
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Trots att den som lider av tvångssyndrom vet att tvångstankarna och
tvångshandlingarna inte är rimliga räcker oftast inte viljan för att hålla
symtomen borta, vilket ger hälso- och sjukvården en viktig uppgift. Om
hälso- och sjukvården inte sätter in adekvat behandling finns risk för successiv försämring med ytterligare funktionsnedsättning, längre varaktighet och självmordshandlingar.

Fördelar
• KBT har mycket god effekt på symtom och funktionsförmåga vid tvångssyndrom hos vuxna och äldre. Långtidseffekter finns dokumenterade.
• Antidepressiv läkemedelsbehandling har god symtomreducerande effekt
på akuta tvångstankar och tvångshandlingar.

Nackdelar
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva är förknippad med biverkningar. Dessa skiljer sig åt för olika läkemedel.
• Samtidigt påbörjad behandling (kombinationsbehandling) med antidepressiva läkemedel och psykologisk behandling med KBT har obetydlig effekt utöver effekten av behandlingarna givna var för sig.
Rekommendationer – tvångssyndrom hos vuxna

Vid medelsvårt till svårt tvångssyndrom bör hälso- och sjukvården erbjuda

• psykologisk behandling med KBT (prioritet 1)
• läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 2 och 3).
Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda

• kombinationsbehandling med antidepressiva läkemedel och psykologisk behandling med KBT (prioritet 10).

Akut stressreaktion och posttraumatiskt stressyndrom
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 258–261, 263)

Traumatiska händelser kan orsaka akuta stressreaktioner, som i förlängningen kan leda till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det finns metoder för att såväl förebygga som behandla detta.
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Fördelar
• KBT minskar risken för posttraumatiskt stressyndrom vid akut stressreaktion i samband med psykologiskt trauma, och har mycket god effekt
på symtom och funktionsförmåga vid posttraumatiskt stressyndrom.
• EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) har god effekt
på symtom och funktionsförmåga vid posttraumatiskt stressyndrom.
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva har god effekt på symtom
och funktionsförmåga vid posttraumatiskt stressyndrom.

Nackdelar
• Läkemedelsbehandling med antidepressiva är förknippad med biverkningar. Dessa skiljer sig åt för olika läkemedel.
• Det finns starkt stöd för att förebyggande arbete i form av debriefing
inte minskar risken att utveckla posttraumatiskt stressyndrom hos personer som varit med om traumatiska händelser.
Rekommendationer – förebygga och behandla posttraumatiskt stressyndrom hos vuxna

Vid akut stressreaktion och risk för posttraumatiskt stressyndrom bör hälsooch sjukvården erbjuda

• psykologisk behandling med KBT (prioritet 2).
Hälso- och sjukvården bör inte

• erbjuda engångsinsatser med individuell psykologisk debriefing efter
traumatiska händelser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom
(icke-göra).
Vid posttraumatiskt stressyndrom bör hälso- och sjukvården erbjuda

• psykologisk behandling med KBT (prioritet 1)
• psykologisk behandling med EMDR (prioritet 2)
• läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 3).

Läkemedelsbehandling för äldre personer

(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 122–124, 127, 177, 190, 256)

I detta avsnitt tar Socialstyrelsen upp läkemedelsbehandling för personer
med hög biologisk ålder som kräver särskilda överväganden av hälsooch sjukvården. Med biologisk ålder menar Socialstyrelsen kroppens åldrande, inte det kronologiska åldrandet.

46

Äldre personer behandlas ofta med läkemedel. Det är också vanligt att
äldre har flera sjukdomar, och att de därmed tar flera läkemedel. Med stigande ålder sker förändringar i kroppen som påverkar både effekten och
koncentrationen av läkemedlen. Behandlingar med flera olika läkemedel
ökar risken för biverkningar, som i vissa fall kan få allvarliga konsekvenser. Hälso- och sjukvården kan minska denna risk genom att ge behandlingar på strikt indikation, och genom att regelbundet utvärdera effekter
och eventuella biverkningar (se sida 23–24). Genom en regelbunden och
strukturerad läkemedelsgenomgång får hälso- och sjukvården stöd för att
ta beslut om eventuella byten, tillägg eller utsättning av läkemedel.

För- och nackdelar
• SSRI-preparat har god effekt på symtom och funktionsförmåga vid
egentlig depression och ångestsyndrom, men vissa preparat medför
risk för interaktion vid behandling med andra läkemedel.
• Tricykliska antidepressiva preparat (TCA) har god effekt på symtom
och funktionsförmåga vid egentlig depressionsepisod och ångestsyndrom, men en negativ inverkan på kognitiva funktioner (tanke- och koncentrationsförmågan) hos äldre personer.
• Antipsykosmedel har god effekt vid komplicerade former av egentlig
depression och tvångssyndrom. För äldre personer är det vetenskapliga
underlaget är mycket svagt. Antipsykosmedel är dessutom förknippade
med en ökad risk för sjukdomar i hjärnans blodkärl (till exempel stroke)
och död i förtid.
Rekommendationer – egentlig depression, ångestsyndrom och bipolär
sjukdom hos äldre

Hälso- och sjukvården bör erbjuda

• läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) vid medelsvår
egentlig depressionsepisod med eller utan melankoliska drag (prioritet 1 och 2). Risken för interaktion med andra läkemedel bör beaktas.
Hälso- och sjukvården kan erbjuda

• läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) vid generaliserat
ångestsyndrom (prioritet 5). Risken för interaktion med andra läkemedel bör beaktas.
Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda

• läkemedelsbehandling med antidepressiva (TCA) vid medelsvår
egentlig depressionsepisod och ångestsyndrom (prioritet 10).
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Fortsättning rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda

• läkemedelsbehandling med antipsykosmedel vid komplicerade former av egentlig depression och tvångssyndrom (icke-göra).
Hälso- och sjukvården kan dock erbjuda

• antipsykosmedel vid läkemedelsbehandling av manisk episod vid
bipolär sjukdom (prioritet 8).

Självmord och självmordsnära tillstånd
(Rader i tillstånds- och åtgärdslistan: 17–20)

I det här avsnittet tar vi bland annat upp bedömning vid självmordsnära
tillstånd samt insatser till närstående. Depression och ångestsyndrom medför en ökad risk för självmordshandlingar eller självmord. Personer som
har försökt begå självmord har en mycket ökad risk att försöka igen. Det
är därför av yttersta vikt att ta hot, tankar och andra tecken på självmord
på allvar. I bilaga 2 beskriver Socialstyrelsen hur en strukturerad bedömning av självmordsrisk går till.
Om de närstående får medverka i vården av dessa personer så snart
som möjligt, ger detta både värdefull information och en möjlighet till
stöd och rådgivning.

Fördelar
• En strukturerad bedömning av självmordsrisken hos en person kan öka
möjligheten att förutsäga om hon eller han överväger självmord. Specialträning av bedömarna kan öka precisionen i riskbedömningen.
• Fördjupad psykiatrisk bedömning av personer med självmordsnära tillstånd minskar risken för självmord.
• Klinisk erfarenhet visar att observation inom psykiatrisk slutenvård
minskar risken för självmord om inte adekvat tillsyn och omvårdnad
kan erbjudas i den egna miljön.
• Närståendemedverkan vid bemötande av personer med självmordsnära
tillstånd har positiv effekt på vårdresultatet.
• Psykosocialt stöd vid självmord har viss effekt på de efterlevandes psykiska hälsa.
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Rekommendationer – förebygga självmord och ge efterlevandestöd

Hälso- och sjukvården bör

• genomföra strukturerade självmordsriskbedömningar när det finns
misstankar om risk för självmord (prioritet 1)
• genomföra en fördjupad psykiatrisk bedömning vid bedömd risk för
självmord (prioritet 1)
• tillhandahålla observation inom den psykiatriska vården vid självmordsnära tillstånd (prioritet 1)
• erbjuda möjlighet till närståendemedverkan (prioritet 1)
• erbjuda psykosocialt stöd till efterlevande vid självmord (prioritet 1).

Riktlinjerna ger vägledning vid sjukskrivning
Rekommendationerna i riktlinjerna är i linje med Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, som ger vägledning om sjukskrivningstid
vid olika tillstånd. Det försäkringsmedicinska beslutsstödet, som finns
i sin helhet på http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod, anger att sjukskrivning ofta kan och bör undvikas vid
såväl lindrig depression som vid olika ångesttillstånd. I de fall sjukskrivning är aktuellt, varierar de rekommenderade tiderna från några veckor
vid ångesttillstånd till tre månader vid medelsvår egentlig depressionsepisod och sex månader vid svår egentlig depressionsepisod. Deltidssjukskrivning bör i många fall övervägas. Det framgår dock också att
vid komplicerande samsjuklighet, kvarstående kognitiv nedsättning eller
efter flera tidigare depressiva episoder, kan tiden bli längre.
God kommunikation mellan patienten, sjukvården, Försäkringskassan,
arbetsgivaren och eventuellt Arbetsförmedlingen bidrar till en samsyn på
hälsotillståndet, svårighetsgraden och hindren i det dagliga livet, inklusive arbetet. Det innebär också att patienten blir delaktig i bedömningsprocessen. I vårdplaneringen, som genomförs i samverkan med patienten,
ingår att beskriva olika delmål med behandlingen, där återgång i arbete
kan vara ett delmål.
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3. Ekonomiska och organisatoriska
konsekvenser
Inledning
Depression, ångestsyndrom och bipolär sjukdom är förknippade med samhällskostnader, främst i form av nedsatt produktivitet, ökad sjuklighet,
ökad dödlighet och ökad konsumtion av hälso- och sjukvård.
Med detta kapitel vill Socialstyrelsen beskriva de ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som dessa nationella riktlinjer kan förväntas
leda till i jämförelse med nuvarande praxis.
Utgångspunkten är det underlag som inkommit från sjukvårdsregionerna och landstingen, i form av synpunkter på och konsekvensbedömningar av den preliminära versionen av riktlinjerna.
Tillgången till relevanta och tillförlitliga uppgifter är bristfällig på detta
område. Sjukvårdsregionernas analyser går dock i linje med Socialstyrelsens konsekvensbedömningar. De rekommenderade åtgärder som utgör
riktlinjerna kan ses som delar i en stegvis vårdmodell med sammansatta
vårdåtgärder, som är en central förutsättning för att riktlinjerna ska ge så
god effekt som möjligt. För rekommendationerna om ett effektivt omhändertagande, en effektiv diagnostik och bedömning, läkemedelsbehandling,
psykologisk behandling, elektrokonvulsiv behandling (ECT) och uppföljning beskriver Socialstyrelsen i detta kapitel
• dagens praxis, där uppgifter finns
• sjukvårdsregionernas och landstingens bedömning av ekonomiska och
organisatoriska konsekvenser samt eventuella förändringar av dagens
praxis i sammandrag
• exempel från Socialstyrelsens nulägesrapport, patient- och närståendestudie och andra källor där nationella uppgifter saknas
• en sammantagen bedömning av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser på kort respektive lång sikt för hälso- och sjukvården.
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Sammanfattning av ekonomiska
och organisatoriska konsekvenser
För att kunna genomföra rekommendationerna behöver hälso- och sjukvården i första hand göra organisationsförändringar och olika kompetenssatsningar.
Sammanfattningsvis förutser sjukvårdsregionerna och landstingen en
viss ökning av resursbehovet i främst primärvården på kort sikt, men vart
man kommer att behöva skjuta till resurser varierar. Regionerna pekar i
sina konsekvensbeskrivningar även på en samhällelig vinst som ett resultat av riktlinjerna, eftersom färre människor behöver bli sjukskrivna. Man
menar också att arbetet med att föra in riktlinjerna behöver ske långsiktigt, för att säkerställa kvaliteten inom hälso- och sjukvården.
Tabell 1. Sammanfattning av Socialstyrelsens bedömning av ekonomiska konsekvenser för hälso- och sjukvården
Rekommendation

Ekonomiska konsekvenser
Kort sikt

Lång sikt

Effektivt omhändertagande





Diagnostik och bedömning





Läkemedelsbehandling





Psykologisk behandling





Uppföljning och utvärdering





Effektivt omhändertagande
Socialstyrelsen bedömer att ett effektivt omhändertagande på kort sikt
kan komma att öka hälso- och sjukvårdens kostnader, bland annat genom
ökade personalresurser och utbildningsinsatser. Däremot bedömer Socialstyrelsen att fler personer får en adekvat och effektiv behandling, vilket därmed minskar både hälso- och sjukvårdens och samhällets kostnader
på lång sikt. När hälso- och sjukvården tillämpar riktlinjerna kommer den
att kunna erbjuda en sammanhållen och bredare första linjens vård, vilket
också är till fördel för andra patientgrupper än dem som riktlinjerna avser.
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Socialstyrelsens rekommendation om ett effektivt omhändertagande
inkluderar
• en första bedömning med hög tillgänglighet
• kontinuitet under hela sjukdomsförloppet
• sammansatta vårdåtgärder i en stegvis vårdmodell.
Det finns endast knapphändiga uppgifter som visar hur väl hälso- och
sjukvården lever upp till rekommendationerna om ett effektivt omhändertagande i dag.
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion skriver: Om rekommendationerna om
kontinuitet och tillgänglighet, samt återbesök och tät uppföljning av behandlingsinsatser ska följas, fordras ökade personalresurser, åtminstone
initialt. På sikt kan ett effektivare omhändertagande minska antalet vårdkontakter.
I Sydöstra sjukvårdsregionen beskriver man utvecklingsbehoven så här:
För att första linjens vård ska kunna ge ett primärt omhändertagande av
vårdsökande som föreslås i riktlinjerna krävs stora utbildningsinsatser
till både primärvård, skolhälsovård och socialtjänst.
Flera regioner uppger också att det pågår utvecklingsarbeten runt om
i landet. I till exempel Norrbotten genomför man ett utvecklingsarbete
med bl a psykosocial kompetens inom primärvården och psykiatrisjuksköterskor vid ett par av länets vårdcentraler genom specialistpsykiatrins
försorg.
Socialstyrelsens sammantagna bedömning är att det effektiva omhändertagandet av personer med depression och ångest är ett eftersatt område, och att det krävs såväl ekonomiska som organisatoriska satsningar
inom hälso- och sjukvården.

En första bedömning med hög tillgänglighet
Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om stor tillgänglighet till
en första bedömning inte är förknippad med några stora kostnadsökningar, eftersom väntetidsundersökningar visar att tillgängligheten inom primärvården generellt sett är mycket god. Stor tillgänglighet ökar chansen
att upptäcka och behandla personer med depression och ångest, så att man
kan undvika framtida akuta situationer och vårdbehov, vilket snarare kan
minska kostnaderna. Det bör dock påpekas att det saknas specifik information om tillgängligheten för personer med depression och ångestsyndrom [2].
I synpunkterna från sjukvårdsregionerna och landstingen framkommer
det att det finns ett behov av en genomströmning av patienter inom första
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linjens vård för att tillgängligheten ska hållas god och för att förhindra
vårdköer. Ett snabbt omhändertagande ökar tillfrisknandet och får inte förhindras av att komplicerade ärenden stoppar upp flödet.
I synpunkterna kommer det också fram att det i förebyggande syfte är
viktigt med hög tillgänglighet i första linjens vård. Detta kan minska risken för att patienter försämras, och ge förutsättningar för att patienterna
kan tas om hand inom första linjens vård genom hela sjukdomsförloppet.
Västra Götalandsregionen säger följande om rekommendationen: Riktlinjernas betoning på hög tillgänglighet i det primära omhändertagandet
/…/ under hela vårdförloppet är också positivt och inom regionen pågår
ett målmedvetet arbete med att förverkliga detta.

Kontinuitet under hela sjukdomsförloppet
Socialstyrelsen bedömer att kostnaderna för hälso- och sjukvården generellt kommer att öka för att man ska kunna uppnå en god kontinuitet under
hela sjukdomsförloppet. En undersökning år 2008 i Landstinget i Jönköpings län visade att det finns stora skillnader i läkarkontinuitet mellan de
olika vårdcentralerna, och att det finns en klar förbättringspotential [3] .
Det saknas dock specifik information om kontinuiteten för personer med
psykisk sjukdom. Med läkarkontinuitet menas andelen icke-akuta besök
per år i öppen vård som skett hos samma behandlare.

Sammansatta vårdåtgärder i en stegvis vårdmodell
Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om sammansatta, individanpassade vårdåtgärder i en stegvis vårdmodell initialt kommer att leda
till ökade kostnader för hälso- och sjukvården. På längre sikt förväntas
minskade kostnader eftersom vården blir effektivare.
I synpunkterna från sjukvårdsregionerna och landstingen framkommer
att en stegvis vårdmodell är ett bra hjälpmedel för att säkerställa att patienterna får rätt behandling på rätt plats i hälso- och sjukvården. Man
förhindrar på så sätt en fördröjning av den adekvata behandlingen.
Som ett första steg i genomförandet av riktlinjerna pekar man också på
behovet av att kartlägga var ansvaret för olika insatser ska finnas. Detta
gäller dels i diskussionerna mellan de aktörer som på olika sätt är aktuella
inom första linjens vård, dels mellan första linjens vård och psykiatrin.
Det är framför allt viktigt att identifiera om detta innebär några betydande
ansvarsförskjutningar.
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Diagnostik och bedömning
Diagnostik

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om en strukturerad diagnostik och bedömning på kort sikt kommer att öka hälso- och sjukvårdens
kostnader. På längre sikt förväntas däremot både hälso- och sjukvårdens
och samhällets kostnader att minska i och med att fler personer får en korrekt diagnos och därmed också adekvat behandling.
En korrekt diagnostisk process kräver att hälso- och sjukvården ser till
att det finns tillgång till adekvat kompetens. Det kräver också att hälsooch sjukvården ser till att det finns diagnostiska hjälpmedel i form av strukturerade intervjuer och frågeformulär för symtom- och funktionsskattning,
samt utbildning i dessa (se bilaga 3; www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/
depressionochangest).
Vårdgivarna (primärvård och psykiatri) behöver också se till att det
finns gemensamt utarbetade strukturer för konsultation och övertagande
av patienter mellan olika vårdnivåer. Dessa åtgärder kräver en såväl tidsmässig som resursmässig prioritering eftersom en adekvat diagnostik tar
förhållandevis mycket tid i anspråk. Samtidigt bör detta ställas i relation
till att rätt diagnos leder till rätt behandling, vilket kan ge ett minskat vårdutnyttjande.
I dag har många av dem som får behandling med antidepressiva läkemedel ingen diagnos. I till exempel Region Skåne saknade majoriteten av
de personer som tog ut antidepressiva läkemedel under år 2006 depressionsdiagnos. Detta framgår i Socialstyrelsens nulägesrapport [2].
Nulägesrapporten visar vidare att depressionsdiagnoserna sällan är kriteriebaserade, vilket kan tyda på att det förekommer både över- och underdiagnostik av depression. Rapporten visar att det endast i enstaka fall går att
utläsa att hälso- och sjukvården har använt diagnoskriterierna. Inte heller
använder man diagnostiska intervjumetoder, som underlättar en strukturerad
informationsinsamling. Rapporten visar även att hälso- och sjukvården använder skattningsskalor för att mäta symtomdjup i endast 25–30 procent
av alla fall: dels innan behandling sätts in, dels för att följa förloppet [2].
Personer som har haft kontakt med psykiatrin får en depressionsdiagnos
i större utsträckning än övriga som får antidepressiva läkemedel. De personer som endast får somatisk specialistvård får sällan diagnosen depression trots behandling med antidepressiva läkemedel [2].
I Socialstyrelsens patient- och närståenderapport lyfter patienter och
närstående fram att det är viktigt att personen får möta personal med nödvändig kompetens (fastställd formell kompetens) vid utredning och diagnostisering [4].
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Även sjukvårdsregionerna och landstingen betonar hur viktigt det är att
garantera att kvalificerad personal står för bedömningen i första linjens
vård, eftersom det är där som det avgörs vilken behandling som personen
behöver, och var i vårdkedjan detta ska ske. Diagnostiken ger också underlag för uppföljning på nationell nivå, men är självklart i första hand en
förutsättning för att ge rätt behandling och för att undvika återfall och i
värsta fall livslångt lidande.

Strukturerad självmordsriskbedömning
Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om en strukturerad självmordsriskbedömning på kort sikt kan komma att öka hälso- och sjukvårdens kostnader. Däremot förväntas samhällets kostnader att minska på lång
sikt genom att fler personer kan förhindras att ta sina liv och i stället får
tillgång till adekvat behandling.
Depressioner är ofta en bakomliggande orsak till att personer tar sina
liv. Sådana handlingar visar att personerna är utsatta för en mycket stor
belastning, och samtidigt får de närstående utstå stort lidande.
Det innebär också en stor belastning för samhället. Den skattade samhällskostnaden år 2006 var 18,7 miljoner kronor för ett fullbordat självmord och 3,1 miljoner kronor för ett självmordsförsök [5].
En strukturerad självmordsriskbedömning inom hälso- och sjukvården
är en viktig del för att förhindra att människor tar sina liv. Hälso- och
sjukvården ansvarar för att den som genomför självmordsriskbedömningen
har en adekvat utbildning samt bra stöd vid bedömningen – som tillgång
till minneslistor över statistiska riskfaktorer för självmord och olika skattningsskalor när det gäller självmordsrisk.
Sedan 2006 har hälso- och sjukvården skyldighet att anmäla självmord
i nära anslutning till vård enligt lex Maria. I 45 procent av de knappt
1 000 anmälningar som kom in år 2006–2008 förkom ingen självmordsriskbedömning, eller också finns det inte angivet om någon riskbedömning utförts. Det innebär att det finns en stor förbättringspotential, eftersom riskbedömningen är en av de viktigaste uppgifterna i journaldokumentationen. Sammanställningen visar också att det är stora skillnader i
hur man tillämpar riskbedömningarna mellan olika verksamheter.
Den största delen av riskbedömningarna sker inom psykiatrin, där de
svårast sjuka finns. Men många personer med depression söker sig till primärvården. Det är därför rimligt att tro att primärvården borde ha en större
andel av bedömningarna än vad som framgår av sammanställningen. Så
även om man i primärvården i vissa fall kan ha bedömt självmordsrisken
men inte dokumenterat det, bedömer Socialstyrelsen att förbättringspotentialen i primärvården är stor.
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Rekommenderade behandlingar
Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om läkemedelsbehandling och psykologisk behandling på kort sikt kan komma att öka landstingens kostnader, framför allt eftersom det saknas personal med KBTkompetens. Detta uppvägs på lång sikt genom att fler patienter får tillgång
till ett adekvat behandlingsutbud. Därmed minskar också samhällskostnaderna på lång sikt.
En sammanfattande bedömning av nuläget är att de flesta personer erbjuds läkemedelsbehandling medan bara en mindre del erbjuds effektiv
psykologisk behandling. Anledningen till detta är att det saknas resurser
för att utföra de rekommenderade psykologiska behandlingarna.
I en studie har man undersökt vilken behandling som personer föredrar
i samband med val av behandling vid depression och ångestsyndrom. Det
visar sig att 40 procent vill ha psykologisk behandling, 30 procent vill
ha läkemedel och 30 procent vill att läkaren väljer behandling. Detta kan
vara en viktig utgångspunkt för huvudmännen när de beslutar om vilka
resurser som är nödvändiga för behandlingen av personer med depression
och ångestsyndrom [6].
En möjlig utveckling är att läkemedelsanvändningen sjunker på sikt
när fler får tillgång till psykologisk behandling. Eftersom psykologisk behandling har bättre långtidseffekter än läkemedelsbehandling kan det totala behovet av behandling vid depression och ångest minska. Därmed är
det också tänkbart att resurser skulle kunna frigöras på lång sikt.
Socialstyrelsen bedömer därför att det krävs ett såväl långsiktigt som
målinriktat arbete på regional nivå, landstingsnivå och nationell nivå för
att genomföra dessa rekommendationer.

Läkemedelsbehandling
Socialstyrelsen bedömer att de totala kostnaderna för läkemedel inte kommer att påverkas av rekommendationerna, trots att vissa läkemedel kan
vara kostnadsdrivande, exempelvis antipsykosmedel. Bedömningen är i
linje med synpunkterna från sjukvårdsregionerna.
Socialstyrelsens nulägesrapport visar att omkring 80–95 procent av alla
deprimerade patienter får antidepressiva läkemedel [2]. Om hälso- och
sjukvården följer de rekommendationer som gäller lindriga till medelsvåra tillstånd är det rimligt att anta att fördelningen mellan personer som får
psykologisk behandling respektive läkemedelsbehandling blir jämnare.
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Psykologisk behandling
Socialstyrelsen bedömer att hälso- och sjukvårdens kostnader för psykologisk behandling kommer att öka på kort sikt för att plana ut på längre sikt.
Riktlinjerna ställer särskilt höga krav på första linjens vård (till exempel
primärvården) när det gäller psykologisk behandling. Inom första linjens
vård behövs det både förstärkning av kompetensen hos nuvarande personal och ökade resurser inom det psykologiska området.
Socialstyrelsen har fått många synpunkter som pekar på risken att hälso- och sjukvården försöker ta genvägar och snabbutbilda personal i psykologisk behandling, vilket kan leda till bristfällig kvalitet som påverkar
förutsättningarna för att kunna ge god och säker vård. Socialstyrelsens
beskrivning av vad som är adekvat kompetens för psykologisk behandling bör dock kunna minska risken för försämrad kvalitet av den psykologiska kompetensen inom hälso- och sjukvården (se bilaga 2).
Enligt sjukvårdsregionernas synpunkter kan utökningen av den psykologiska behandlingen medföra ökad kvalitet för patientgrupperna: ett bredare och djupare vårdutbud som bättre möter patienternas och de närståendes alla behov. Som ett resultat av en större bredd i kompetensen inom
hälso- och sjukvården ser sjukvårdsregionerna också att väntetiderna till
adekvata behandlingar kan förkortas. Det finns även ett värde i att personer får möjlighet att välja mellan olika effektiva behandlingar.
Mellan åren 2008 och 2012 avsätter staten bidrag för att öka tillgången
till evidensbaserad psykologisk behandling. Dessa bidrag förbättrar läget
tillfälligt, men för att kunna uppfylla rekommendationerna krävs det även
en långsiktighet av hälso- och sjukvården i införandet.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde 2008 en enkät
som visar att 68 procent av vårdcentralerna kan erbjuda KBT antingen
inom den egna verksamheten eller genom att remittera till en annan enhet
inom landstinget. Endast 13 procent uppger att de kan erbjuda datorbaserad KBT. Detta visar tydligt att det är långt ifrån alla verksamheter som i
dagsläget kan erbjuda behandling i enlighet med rekommendationerna i
riktlinjerna och efter patienternas önskemål om psykologisk behandling.
I enkäten saknas det tyvärr uppgifter om hur stor andel av behandlarna
som har grundläggande utbildning i psykoterapi, hur stor andel som har
tillgång till handledning och hur stor andel som är legitimerade psykoterapeuter.
Drygt hälften av vårdcentralerna uppger enligt SKL:s enkät att de behöver utveckla rutiner eller program för behandling och rehabilitering av
ångest, depression och stress. Lika många anger behov av kompetensutveckling av befintlig personal, medan ungefär en tredjedel anser att de
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behöver rekrytera mer personal. Också detta illustrerar tydligt gapet mellan riktlinjernas rekommendationer och befintlig praxis.
Den största anledningen till att utbudet av psykologisk behandling (psykoterapi) i dag underskrider efterfrågan är alltså brist på personal med tillräcklig kompetens inom dessa områden.
Enligt Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
(HOSP) finns
cirka
legitimerade psykologer. Av dessa är 8400
under 65 år, varav flertalet arbetar inom hälso- och sjukvård.
I HOSP framgår det också att det finns cirka 5 800 legitimerade psykoterapeuter. Från och med år 1999 har cirka 2 200 legitimerade psykoterapeuter utexaminerats och till skillnad från tidigare finns även uppgifter
om inriktning för dessa. Av dessa har cirka 600 KBT-inriktning och cirka
1 200 inriktning på psykodynamisk psykoterapi.
Det finns således ett relativt stort antal psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. För att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda effektiva
evidensbaserade metoder är det därför rimligt att det sker en omfördelning
från den psykodynamiska psykoterapikompetensen till KBT-kompetens.
Dock finns det ändå sammantaget för få legitimerade psykoterapeuter, och
det kommer alltså att krävas både nyutbildning och vidareutbildning.

Elektrokonvulsiv behandling
Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en viktig behandlingsåtgärd framför allt vid mycket svåra depressionstillstånd. Behandlingen, som ges
både som en akut och en planerad åtgärd, är resurskrävande, bland annat
beroende på att den sker under narkos. Detta förutsätter tillgång till narkosläkare och narkossköterskor. I vissa landsting råder det brist på narkospersonal och det innebär att sjukvårdshuvudmännen i vissa fall inte
kommer att kunna leva upp till Socialstyrelsens rekommendationer med
befintliga resurser.

Uppföljning och utvärdering
Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om uppföljning och utvärdering på kort sikt ökar hälso- och sjukvårdens kostnader. På längre
sikt bedömer Socialstyrelsen att kostnaderna kommer att vägas upp av
minskade vårdkostnader genom att fler personer får tillgång till adekvat
behandling.
Det saknas i dag uppgifter om hur stor andel av personerna med diagnostiserad depression eller ångestsyndrom som följs upp och utvärderas. Men
enligt Socialstyrelsens nulägesrapport fick endast omkring 50 procent av alla
patienter med depression och ångestsyndrom ett uppföljande läkarbesök.
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Nulägesrapportens journalgranskningar på en vårdcentral och på en psykiatrisk mottagning i Stockholm visar att vårdresultat generellt inte registreras, och att resultatet är kortfattat beskrivet om det registreras [2].
Detta visar att det finns ett stort gap mellan riktlinjerna och nuvarande
praxis, och därmed en betydande förbättringspotential.
En välfungerande uppföljning kräver både tid och tillgång till personal,
liksom en vårdstruktur som främjar kontinuitet. En omfördelning av resurser är alltså nödvändig för att hälso- och sjukvården ska kunna följa rekommendationerna om uppföljning. Vårdgivarna (primärvården och psykiatrin)
behöver också säkerställa att det finns gemensamt utarbetade strukturer för
konsultation och övertagande av patienter mellan olika vårdnivåer.
Uppföljning och utvärdering är självklart också förknippat med vinster
i form av förbättrad effekt av såväl farmakologisk som icke-farmakologisk behandling, liksom ökad kontinuitet, vilket ökar kvaliteten i vården.
Genom att regelbundet följa upp och utvärdera behandlingar kan hälsooch sjukvården ta ställning till eventuella byten eller tillägg av behandlingar, samt vid behov ompröva diagnoserna. Detta ger bättre förutsättningar för att rätt åtgärder sätts in vid rätt tillfälle, och att såväl över- som
underbehandling undviks.
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4. Indikatorer för god vård vid
depression och ångestsyndrom
Inledning
Inom vården av personer med depression och ångestsyndrom ska man,
som inom all annan hälso- och sjukvård, hela tiden arbeta med att förbättra sin kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. Det framgår bland annat av föreskrifterna om God vård – om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12).
En allsidig och nyanserad bild av kvaliteten i hälso- och sjukvården tillgodoser olika intressenters behov av information om hälso- och sjukvårdens kvalitet. Huvudintressenterna är befolkningen, patienterna, brukarna
och de närstående, de ledningsansvariga och de anställda inom hälso- och
sjukvårdens verksamheter, vårdgivarna (som sjukvårdshuvudmännens politiska och administrativa ledningar) och regeringen.

Socialstyrelsen tar fram indikatorer för uppföljning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella indikatorer som ska spegla god vård inom hälso- och sjukvården. En indikator är
ett mått som speglar kvaliteten och som kan användas som underlag för
verksamhetsutvecklingen, liksom för en öppen redovisning av hälso- och
sjukvårdens processer, resultat och kostnader.
En indikator ska vara tydlig, pålitlig, mätbar, accepterad och möjlig
att registrera kontinuerligt i olika ledningssystem, som register och andra
datakällor.
Målsättningen är att indikatorerna ska kunna användas av olika intressenter för att
• möjliggöra uppföljning av vårdens utveckling av processer, resultat och
kostnader över tid – lokalt, regionalt och nationellt
• möjliggöra jämförelser av vårdens utveckling av processer, resultat och
kostnader över tid – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
• initiera förbättringar av vårdens kvalitet – lokalt, regionalt och nationellt.
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Socialstyrelsen har utarbetat indikatorerna inom ramen för arbetet med
Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom 2010. Arbetet har
bedrivits enligt en modell som tagits fram inom det nationella InfoVUprojektet [7].
Modellen innebär att vi utgår från relevanta kunskapsdokument, riktlinjer eller vårdprogram och utformar indikatorerna i ett konsensusförfarande med medicinska experter och övriga intressenter (till exempel
vårdgivare och patientföreträdare). Enligt modellen ska en indikator för
god vård ha vetenskaplig rimlighet (validitet) och vikt (relevans), och den
ska dessutom vara möjlig att mäta och tolka.

Indikatorer för vården av patienter
med depression och ångestsyndrom
Socialstyrelsen har tagit fram 18 stycken nationella indikatorer för vården
av dessa patientgrupper. Det kan naturligtvis krävas fler indikatorer för att
kunna följa upp verksamhetens innehåll, kvalitet och resultat. Här har vi
dock satt fokus på ett fåtal indikatorer som avser att spegla de viktigaste
aspekterna av god vård samt rekommendationerna i riktlinjerna.
Informationen som tas fram via uppföljningar av indikatorer kan i sin
tur ge underlag för revideringar och vidareutveckling av indikatorerna.
Den fullständiga listan går att ladda ned från www.socialstyrelsen.se/
riktlinjer/depressionochangest.

Utveckling av kvalitetsuppföljningssystem behövs
Ett stort problem inom detta område är att det saknas datakällor, till exempel för primärvården. Detta innebär att ett antal av de framtagna indikatorerna ännu inte är möjliga att följa kontinuerligt på nationell nivå.
Ibland går det däremot att mäta indikatorerna inom ramen för den specialiserade psykiatrin.
De indikatorer som är markerade med ett U i listan över indikatorer är
sådana som kräver ett fortsatt utvecklingsarbete för att kunna mätas på ett
adekvat sätt. De indikatorer som går att följa upp är markerade med ett I.
I vissa fall står det I och U på samma indikator. Det innebär att indikatorn går att mäta inom den specialiserade psykiatrin, men att ett utvecklingsarbete krävs för att mäta indikatorn på nationell nivå inom primärvården. Andra förutsättningar kan dock råda på regional och lokal nivå så
att uppföljning där är möjlig.
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För att möjliggöra en uppföljning av riktlinjerna är det angeläget med
en målinriktad satsning på utveckling av ett modernt kvalitetsuppföljningssystem.

Indikatorer som speglar jämlik vård
Området jämlik vård innefattar inte några särskilda indikatorer. I stället
är utgångspunkten för alla indikatorer att man ska kunna presentera resultaten uppdelade på män och kvinnor, där detta är möjligt. I vissa fall kan
också resultaten redovisas uppdelade på olika geografiska nivåer, socioekonomiska nivåer eller andra grupperingar för att spegla jämlik vård.

Samordning med andra delar av riktlinjearbetet
Utvecklingen av indikatorer är en integrerad del av riktlinjearbetet. Det
betyder bland annat följande:
• Arbetet ska utgå från föreskriften God vård – om ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12)
och vägledningen God vård [8].
• Indikatorerna bör spegla dels de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna, dels vårdens resultat, det vill säga dess effekter på hälsa och
välbefinnande.
• De indikatorer som avser att mäta olika processer i vårdkedjan utgår
från de tillstånds- och åtgärdspar som utarbetats inom ramen för riktlinjearbetet.

Uppföljning av vården för patienter
med depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsen kommer under år 2010 att presentera utvärderingen Nationell utvärdering av psykiatrins processer, resultat och kostnader. Denna utvärdering kommer delvis att ha sin utgångspunkt i de indikatorer
som Socialstyrelsen i det följande lyfter fram som nationella indikatorer för vård vid depression och ångestsyndrom, men även andra aspekter
kommer att belysas. Socialstyrelsen ska även komma med förslag till en
uppföljningsmodell för framtida psykiatriuppföljning.
Utvärderingen kan komma att medföra vissa justeringar av riktlinjernas indikatorer. Socialstyrelsen avser dessutom att årligen redovisa öppna
jämförelser för ett antal av indikatorerna i rapportserien Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.
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En viktig förutsättning för att kunna använda indikatorerna i olika typer av uppföljningar är att de register som lyfts fram som datakälla för
respektive indikator har hög täckningsgrad och håller hög kvalitet. En
övergripande indikator för registreringsgraden i kvalitetsregister finns med
bland de beslutade nationella indikatorerna för god vård, och den kommer därmed att följas upp.
Det råder mycket olika förutsättningar för uppföljning av indikatorer
i den specialiserade psykiatriska öppenvården respektive primärvården.
Detta innebär bland annat att indikatorerna beskrivs på olika sätt beroende på om det är vården inom den specialiserade psykiatrin eller primärvården som ska följas upp.
Inom primärvården kan inget följas via patientregistret på nationell
nivå, vilket är fallet inom den specialiserade psykiatrin. En enkät ligger
därför som förslag till mätmetod för primärvården. Då det inte finns någon färdig eller planerad enkät betraktas det som en utvecklingsindikator.
Därmed kan en indikator ha såväl Indikator som Utvecklingsindikator i
rubriken.

Redovisning av indikatorer
Socialstyrelsen har tagit fram samtliga indikatorer utifrån sex områden
som tillsammans definierar begreppet god vård. De sex områdena är
• kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, som bygger
på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta varje
persons behov på bästa sätt
• säker hälso- och sjukvård, som aktivt förebygger skador
• patientfokuserad hälso- och sjukvård, som ges med respekt och lyhördhet för varje persons behov
• effektiv hälso- och sjukvård, som utnyttjar tillgängliga resurser på bästa
sätt för att nå uppsatta mål
• jämlik hälso- och sjukvård, som ges och fördelas på lika villkor för
alla
• hälso- och sjukvård i rimlig tid, som innebär att ingen person ska behöva vänta på vårdinsatser oskäligt länge.
Indikatorerna redovisas i matriser i enlighet med exempel 1. Den fullständiga indikatorlistan går att ladda ned från www.socialstyrelsen.se/
riktlinjer/depressionochangest.
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Exempel 1: Redovisning av en indikator
Indikator: Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling med litium för
patienter som uppnått remission efter manisk eller depressiv episod vid
bipolär sjukdom
Motivering för val av indikator (relevans): Litium har god återfallsförebyggande effekt vid bipolär sjukdom.
Led i vårdkedjan: Hela den psykiatriska vårdkedjan.
Kvalitetsområde: Säker vård, kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.
Processmått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla

Andel
personer
med
stabiliserad
bipolär
sjukdom
som fått
återfallsföre
byggande
läkemedels
behandling
med litium
under de
senaste 12
månaderna

Täljare:
Antal
personer
med
diagnos F31
(registrerat i
slutenvårdsoch öppen
vårds
registret
under 1
år) med
pågående
litium
behandling
och som
hämtat ut
recept minst
2 ggr under
1 år
Nämnare:
Totalt antal
personer
med bipolär
diagnos F31
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Register

Läke
medelsregistret
Patient
registret

Form för
redovisning

Bristande Årlig
registre
redovisning
ring
på nationell
nivå och
landstings
nivå
Kön
Tidsserier
Alla
åldrar –
stratifieras
efter behov

Indikatorerna

Generella indikatorer

1.1 Självmord i befolkningen
1.2 Överdödlighet för patienter med depression eller ångestsyndrom
1.3 Somatisk slutenvård för patienter med depression eller ångestsyndrom
1.4 Följsamhet till antidepressiv läkemedelsbehandling
1.5 Återintagningar i psykiatrisk heldygnsvård av patienter med bipolär diagnos
1.6 Bedömning av beroendeproblematik med strukturerad intervju
för patienter med diagnosen depression, bipolär sjukdom eller
ångestsyndrom (U)
1.7 Läkemedelsbehandling och diagnossättning av depression och
ångestsyndrom (U)

Riktlinjespecifika indikatorer

1.8 ECT-behandling för patienter med svår till mycket svår egentlig
depressionsepisod
1.9 Behandling med litium respektive antipsykotiska läkemedel för
patienter med manisk episod vid bipolär sjukdom
1.10 Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling med litium för patienter som uppnått remission efter manisk eller depressiv period
vid bipolär sjukdom
1.11 Planlagd utbildning för att öka patientens kunskap om hennes
eller hans bipolära sjukdom
1.12 Interventioner med sammansatta vårdåtgärder och samverkan (U)
1.13 Kontinuitet i läkarkontakten (telefon eller besök) för patienter
med egentlig depressionsepisod, bipolär sjukdom eller ångestsyndrom (U)
1.14 Strukturerad självmordsriskbedömning (I och U)
1.15 Internetbaserad KBT-behandling med behandlarstöd för patienter
med egentlig depressionsepisod, paniksyndrom eller social fobi
(I och U)
1.16 Psykologisk behandling med KBT vid egentlig depressionsepisod
(I och U)
1.17 Psykologisk behandling med KBT vid ångestsyndrom (I och U)
1.18 Uppföljning via telefon eller återbesök minst två gånger första
månaden efter att läkemedelsbehandling satts in (I och U)
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5. Information, delaktighet
och medinflytande
Kommunikationen med patienten
– hälso- och sjukvårdens skyldigheter
Att kommunikationen mellan hälso- och sjukvården och patienten är god,
liksom att patienten är delaktig i vården är viktiga förutsättningar för att
hälso- och sjukvården ska kunna ge god vård.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) och handboken
God vård [8] ska vården vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker,
patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Socialstyrelsen betraktar information, delaktighet och medinflytande som centrala uppgifter
för hälso- och sjukvården.
En patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med
respekt och lyhördhet för personens specifika behov, förväntningar och
värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten. Alla kontakter
med personer som söker vård eller är patienter ska bygga på respekt för
alla människors lika värde, den enskilda människans värdighet och individens självbestämmande och integritet.
Det är viktigt att patienten bemöts utifrån hennes eller hans sociala sammanhang och att vården och behandlingen så långt som möjligt utformas
och genomförs i samråd med patienten. Olika insatser för patienten ska
samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Största möjliga kontinuitet bör eftersträvas i kontakter och information, och olika insatser bör samordnas
på ett ändamålsenligt sätt så att möjligheten till oberoende i det dagliga
livet stärks.
Detta förutsätter i sin tur en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonalen, patienten och ofta även närstående, där allas synpunkter tas till
vara. Kommunikationen ska vara en integrerad del av all vård och behandling. Patientens kunskap, förståelse och insikt är en förutsättning för
att hon eller han ska kunna vara delaktig i och ha inflytande över sin egen
hälsa, vård och behandling.
Informationsskyldigheten och patientens delaktighet regleras i hälsooch sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och i lagen om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område (1998:531), LYHS. Patientens ställning
i hälso- och sjukvården tydliggörs ytterligare i regeringens proposition
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Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad
medicinsk bedömning (prop. 2009/10:67). Grundläggande värderingar i
bemötandet och kommunikationen med patienter finns också beskrivna i
yrkesföreningarnas etiska regler.

Viktiga utgångspunkter för kommunikationen
Hälso- och sjukvårdens beslutsfattare, ledningsansvariga och personal bör
ta ett gemensamt ansvar för frågor som rör information och kommunika
tion, delaktighet och medinflytande för patienten. Tillsammans bör man
skapa bästa möjliga förutsättningar, processer och rutiner för att kommuni
kationen ska bli så bra som möjligt. Här är några viktiga utgångspunkter:
• God vård förutsätter ett gott bemötande av patienten och dess närstående (SOSFS 2005:12).
• Brister i kommunikationen mellan patienten och hälso- och sjukvårds
personalen kan vara en patientsäkerhetsrisk.
• Kommunikationen med patienten och dess närstående bör vara kontinuerlig under hela sjukdomsförloppet.
• Det är ett gemensamt ansvar för hälso- och sjukvårdspersonalen och
patienten att skapa förutsättningar för att behandling och vård ska nå
avsedda resultat.
• Genom att hjälpa patienten att värdera olika behandlingsalternativ minskar risken att man lägger över för mycket beslutsansvar på patienten.
Då minskar även risken att man äventyrar den trygghet och sakkunniga
hjälp som hälso- och sjukvården ska ansvara för.

Tre särskilt reglerade frågor
HSL och LYHS reglerar
• hälso- och sjukvårdens skyldighet att ge patienten individuellt anpassad
information (vårdgivarens skyldigheter regleras i 2 b § första stycket
HSL, och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar i 2 kap. 2 § LYHS)
• patientens möjlighet att välja mellan olika utrednings- och behandlingsalternativ (vårdgivarens ansvar regleras i 3 a § första stycket HSL, och
hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar i 2 kap. 2 a § första stycket
LYHS)
• patientens möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada (landstingets ansvar
regleras i 3 a § andra stycket HSL, och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar i 2 kap. 2 a § LYHS).
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Var och en av dessa tre särskilt reglerade frågor behandlar vi i det följande, dels på ett generellt plan, dels med exempel från vården av personer
med depression och ångestsyndrom.

Individuellt anpassad information
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ge varje patient individuellt anpassad
information. Det innebär att personalen ska ta hänsyn till varje persons
förutsättningar och behov vid utformandet av informationen och av hur
den ges. Hälso- och sjukvården behöver bland annat ta hänsyn till personens mognad och erfarenhet, hälsotillstånd, eventuella funktionsnedsättning samt kulturella och språkliga bakgrund. Informationen bör ges i
dialog med patienten.
Informationen ska innehålla uppgifter om personens hälsotillstånd och
de metoder för undersökning, vård och behandling som finns, eventuella
risker med dessa samt vad man med hjälp av vårdinsatserna kan uppnå.
Det rör sig alltså om information som patienten behöver för att kunna ta
ställning till, ta till vara sina intressen i och vara delaktig i behandlingen.
Hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att kommunicera på ett sätt
som skapar en trygg och god relation är en viktig förutsättning för att
patienten ska känna tillit till den information som ges. Bemötande och
relationer mellan patienten och behandlaren har således stor betydelse för
hur patienten tar emot informationen. Det har också stor betydelse för hur
vårdpersonalen och patienten når samförstånd om och samsyn på patientens hälsotillstånd och det vårdutbud som finns.
Även information om vad som kan förväntas av patienten själv är viktigt att förmedla. Utbildning i dessa frågor av personer med depression
och ångestsyndrom och av deras närstående har gett en klart positiv effekt
på följsamheten till behandling.
All hälso- och sjukvårdspersonal bör följa upp och försäkra sig om att
patienten tagit emot och förstått informationen, och bör vara lyhörd för
outtalade frågor. Kulturella och språkliga aspekter bör särskilt beaktas.

Information till närstående
Kan informationen inte lämnas till patienten ska man i stället lämna den
till en närstående till patienten. Detta kan framför allt gälla vid akuta och
svåra former av depression och ångestsyndrom. Har patienten uttryckt att
information inte ska lämnas till närstående ska hälso- och sjukvårdspersonalen respektera detta. Detta utesluter inte behov av psykosocialt stöd
till närstående.
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Skyldighet att dokumentera
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska dokumentera i patientjournalen vilken information man gett till patienten eller patientens närstående, vilka
ställningstaganden som man tillsammans gjort om val av behandlingsalternativ och om patienten fått möjlighet till en förnyad medicinsk bedömning. Detta framgår av 3 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355). Om en
patient anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig eller missvisande
ska vårdpersonalen anteckna det i journalen, enligt 3 kap. 8 § samma lag.

Information, delaktighet och medinflytande i vården
av patienter med depression och ångestsyndrom
Patientens självbestämmande och integritet

I 2 a § HSL anges att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.
De båda begreppen kompletterar varandra. Begreppet integritet är knutet
till värde och värdighet och avser varje människas egenvärde som person.
Integriteten ska alltid beaktas – från livets början till livets slut. Däremot
kan förmågan till självbestämmande skifta under en människas liv. Då är
det nödvändigt att andra människor blir det stöd och skydd som bevarar
och försvarar, upprättar och återupprättar det hotade människovärdet –
integriteten.
Personer med erfarenhet av depression och ångestsyndrom anser att
det är av stor betydelse att de i mötet med vården får känna sig respekterade och sedda som människor i ett sammanhang, liksom att de får stöd
i att kunna hantera sin sjukdom och upprätthålla sin integritet [4]. Med
depressioner och ångestsyndrom följer olika symtom, till exempel nedsatt kognitiv funktion, obeslutsamhet, koncentrationssvårigheter, oro och
känslor av värdelöshet eller skuld, som kan göra det svårare för personen
att formulera sina behov, att ta till sig information samt att ta beslut och
förstå deras konsekvenser.
Patienten befinner sig på grund av detta i ett extra stort underläge, vilket kan vara särskilt märkbart i den akuta fasen av sjukdomsförloppet.
Detta ställer stora krav på hur personalen inom hälso- och sjukvården
bemöter och beaktar patientens svårigheter. Ett respektfullt bemötande
innebär bland annat att man inser och visar att det är ett möte mellan två
experter, där patienten är expert på sin egen situation och sjukdomsupplevelse.
Hälso- och sjukvården har också en viktig uppgift i att förmedla kunskap och ge stöd och verktyg så att patienten kan hantera sin egen situation och därmed upprätthålla sin integritet.
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I de fall närstående eller vårdpersonal tar över patientens självbestämmande bör det ske för att upprätthålla patientens integritet.

Information och kunskap om hälsotillstånd, diagnos
och effektiva behandlingsalternativ

En persons första möte med hälso- och sjukvården har stor betydelse för
hur hon eller han kommer att uppfatta den fortsatta vården. Det är därför
viktigt att detta möte sker på ett professionellt och respektfullt sätt samt
att tillräcklig tid finns avsatt för besöket.
De flesta patienter vill ha saklig och kunskapsbaserad information om
sitt hälsotillstånd, om sin diagnos och om sjukdomens konsekvenser. Det
är även betydelsefullt att förmedla kunskap om vad utredningen baseras
på och vad sjukdomen innebär såväl för patienten som för de närstående.
Det är sedan mycket viktigt att vara lyhörd för patientens frågor om och
synpunkter på denna information för att uppnå samsyn på den aktuella
bedömningen. Samsyn i dessa frågor skapar sedan en gemensam grund
för en effektiv och bra vårdplanering.
Efter den diagnostiska bedömningen, som patienten bidragit till med
sina egna erfarenheter, ska hon eller han noggrant informeras om de behandlingsåtgärder som bedöms som ändamålsenliga och effektiva utifrån
det aktuella hälsotillståndet och med hänsyn till patientens förutsättningar
och situation i övrigt enligt HSL (2 b §). Patienten ska även informeras
om vilka kända för- och nackdelar som finns med dessa åtgärder samt vad
som kan hända om man avstår från behandling. Utifrån den givna informationen ska sedan den ansvariga läkaren komma överens med patienten
om ett lämpligt val av behandling.

Delaktighet och medinflytande vid vårdplanering
I vårdplanen, som tas fram i samråd med patienten, dokumenteras bland
annat gemensamma överenskommelser om val av behandling, målen med
behandlingen samt tid för uppföljning. Eftersom depression och ångestsyndrom har ojämna förlopp med risk för återfall, bör även dessa aspekter
och personens kännedom om specifika varningstecken ges utrymme och
beaktas i vårdplaneringen.
En gemensamt framtagen vårdplan, som följs upp enligt överenskommelse, kan bidra till trygghet och en känsla av tillit hos patienten och de
närstående. Bestämmelser om vårdplan vid habilitering och rehabilitering
finns i HSL (3 b §) och lagen om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård (1990:1404, 10 § och 10 b–d §§). Från den 1 januari
2010 finns också särskilda bestämmelser i 3 f § HSL och 2 kap. 7 § socialtjänstlagen, SoL (2001:453), som reglerar kommuners och landstings
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skyldigheter om gemensam individuell planering och gemensamma överenskommelser om samarbete.
Ungdomar med erfarenhet av depression och ångestsyndrom påpekar
särskilt att det är betydelsefullt att vårdpersonalen har förmåga och en
vilja att lyssna på dem och vad de vill i samband med planering av behandling [4].
En viktig kunskap att förmedla till patienten är att det finns effektiva
behandlingar, som gör att det också finns goda förutsättningar för henne
eller honom att må bättre, att bli återhämtad, att bli helt återställd. Det är
viktigt att på goda grunder kunna inge hopp, eftersom den känslan så ofta
överskuggas av en depression.

Närståendes behov av information och kunskap
Närstående utgör ofta ett viktigt stöd till personer med depression och
ångestsyndrom. De närstående påverkas också själva av patientens situation, vilket gör att de har behov av att vara delaktiga i planeringen och få
egen kunskap för att kunna hantera de påfrestningar som kan uppstå.
Närstående bör därför informeras och involveras så tidigt som möjligt
i vårdprocessen. I de fall där patientens tillstånd försvårar kommunikationen med vårdpersonalen är detta särskilt viktigt.
Om patienten har minderåriga barn eller syskon ska informationen anpassas till dem på lämpligt sätt. Hälso- och sjukvården ska också särskilt
beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets föräldrar eller
någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning. Detta regleras både i
HSL (2 g §) och i LYHS (2 kap. 1 a §).
Närstående kan även behöva eget stöd och handledning. Detta för att
kunna vara ett stöd till patienten, men också för att de själva ska kunna
bevara sin hälsa. I vissa fall kan den närstående behöva stödjas till att
avstå från att vara en resurs. Särskilt viktigt är detta när den närståendes
hälsa riskerar att påverkas negativt av patientens hälsotillstånd och vårdbehov.
Det kan hända att patienten upplever att relationen till hennes eller hans
närstående är för komplicerad för att de ska involveras i vården. Under alla
förhållanden ska patientens behov av integritet beaktas.

Exempel på valsituationer i behandlingen av patienter
med depression och ångestsyndrom

När det finns flera behandlingsalternativ ska vårdgivaren och den ansvariga hälso- och sjukvårdspersonalen ge patienten möjlighet att välja det
alternativ som hon eller han föredrar. De olika behandlingar som patien71

ten kan välja mellan ska överensstämma med vetenskap och beprövad
erfarenhet.
En annan restriktion är att proportionerna mellan kostnader och förväntad nytta ska vara rimliga. Här gör man i förarbetena till lagstiftningen en
tydlig åtskillnad mellan allvarlig och mindre allvarlig sjukdom. Är det fråga om allvarlig sjukdom eller skada bör toleransen för kostnadsökningar
vara betydligt större än om det handlar om mindre allvarliga tillstånd.
Den läkare som är ansvarig för en patient är också skyldig att infor
mera om olika effektiva behandlingar som kan vara aktuella, även om den
egna verksamheten inte kan erbjuda dessa. Det kan till exempel handla
om viss teknologi eller specifik behandling som kräver särskild kompetens (prop. 1998/99:4).

Några exempel
Nedan ges några exempel på valsituationer i behandlingen av personer
med depression och ångestsyndrom.

Exempel 1 – Patienten väljer mellan två effektiva behandlingar

En person med en medelsvår egentlig depression får information om att
både psykologisk behandling och läkemedelsbehandling med antidepressiva är effektiva behandlingsalternativ, som rekommenderas vid detta sjukdomstillstånd.
Eftersom båda behandlingarna överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, och kostnaderna dessutom bedöms vara rimliga i förhållande till personens sjukdom och förväntat resultat, så avgör personens
preferens valet av behandling. Om personen till exempel önskar psykologisk behandling, bör denna behandling ges oavsett om kompetensen finns
tillgänglig inom den berörda verksamheten eller inom en annan enhet.

Exempel 2 – Patienten väljer en behandling som
saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet

En person med social fobi får information om att psykologisk behandlig
med KBT är att rekommendera. Personen önskar emellertid att få möjlighet till ljusbehandling, som saknar stöd i vetenskapliga studier av detta
sjukdomstillstånd. I en dialog informerar behandlaren utförligt om det aktuella kunskapsläget. Hälso- och sjukvården kan i detta fall inte tillmötesgå
personens önskemål eftersom behandlingen inte har stöd i vetenskapliga
studier.
Ur etisk aspekt är det alltså viktigt att sakligt förklara för patienten varför
det inte är möjligt att gå henne eller honom till mötes. Informationen ska ge
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personen möjlighet att reflektera och fundera, så att hon eller han sedan kan
återkomma och diskutera andra förslag och behandlingsalternativ.

Patientens behov av stöd inför olika beslut
Det är läkarens skyldighet att alltid informera på ett sätt som är lätt att
förstå för den enskilda personen, och att med sin medicinska kompetens
ge ett bra beslutsstöd till personen i valet av behandlingsmetod.
Det är viktigt att påpeka att patientens delaktighet i vården och olika
val inte får leda till att patienten hamnar i en konfliktfylld situation och får
ett för stort beslutsansvar utifrån sin kunskap.
Det är inte tillräckligt att personen informeras om de olika behand
lingsalternativ som finns för en viss sjukdom. Hälso- och sjukvårdens
personal ska också hjälpa personen att värdera de olika alternativen, ge
vägledning och försäkra sig om att personen vet tillräckligt mycket för att
kunna utöva självbestämmande.
Förmågan till delaktighet varierar också med personens tillstånd. Det
är därför särskilt viktigt att följa personen och hennes eller hans tillstånd,
att fortlöpande komplettera och förtydliga informationen samt att sträva
efter ökad delaktighet.
Att personen uttrycker tvekan inför en behandling räcker alltså inte för
att avstå från att genomföra den. Den som har ansvaret för patienten och
behandlingen ska se till att patienten får kunskap om och förstår konsekvenserna av att sjukdomen inte behandlas, innan man avstår från att behandla på patientens initiativ.

Förnyad medicinsk bedömning
För att stärka patientens ställning ska hon eller han i vissa fall ges möjlighet till en förnyad medicinsk bedömning enligt HSL och LYHS.
Förnyad medicinsk bedömning innebär att patienten får träffa en annan
läkare för att diskutera sin sjukdom och behandling. Den förnyade medicinska bedömningen kan göras av en läkare vid samma vårdenhet eller
sjukhus där den första bedömningen gjorts, eller vid en annan vårdenhet
eller ett annat sjukhus. Det ska också vara möjligt för patienten att få en
förnyad medicinsk bedömning i ett annat landsting.
Tre grundläggande förutsättningar ska vara uppfyllda för att en patient
enligt lagstiftningen ska få tillgång till en förnyad medicinsk bedömning:
• Den aktuella sjukdomen eller skadan ska vara livshotande eller av särskilt allvarlig art.
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• Det ska saknas en klar och entydig vägledning för det medicinska ställningstagandet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
• Det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för patientens framtida livskvalitet.
Med livshotande menas situationer i ett kortare perspektiv, och således
inte förhållandet att exempelvis vissa sjukdomar på längre sikt kan medföra risk för att livet förkortas med något eller några år.
Utifrån dessa kriterier är det uppenbart att vissa patienter med depression och ångestsyndrom kan få förnyad medicinsk bedömning om de så
önskar. Sjukvården ska i så fall medverka till att personen får tillgång
till en sådan bedömning hos en offentligt finansierad vårdgivare var som
helst i landet. Läkaren ska då självklart skicka med journalhandlingar och
andra underlag.
Om den läkare som gör den förnyade medicinska bedömningen kommer
fram till en annan slutsats och föreslår en annan behandling ska patienten
kunna välja denna. Även om läkaren som gör den förnyade medicinska
bedömningen kommer fram till samma slutsats och föreslår samma behandling som tidigare kan patienten känna sig tryggare med det faktum
att man övervägt alla tänkbara alternativ.
Det finns givetvis inga hinder att erbjuda patienter en förnyad medicinsk bedömning även om de inte uppfyller förutsättningarna i lagstiftningen. Det är tvärtom viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen lyssnar
på personer som står inför svåra val och ger dem möjlighet att diskutera
sin sjukdom och behandling med ytterligare en läkare. Detta gäller särskilt
vid svårbehandlade tillstånd, terapiresistens, risktillstånd eller när det finns
behov av en kompletterande utredning. Det ökar möjligheterna för att patienten ska kunna känna sig trygg med att diagnosen eller den föreslagna
behandlingen är riktig och att man övervägt alla tänkbara alternativ.

Etiska frågeställningar
Människovärdesprincipen är en grundläggande etisk princip inom hälsooch sjukvården. Vården ska alltid ges med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans värdighet. I sitt yrkesutövande bör vårdpersonalen därför vara mycket uppmärksam på när situationer
som den ovan uppstår, och också bejaka dem som etiska dilemman.
För att kunna ge personalen adekvat stöd i dessa situationer är det ledningens ansvar att se till att det finns en gemensam värdegrund i verksamheten, att stödja vårdpersonalens utbildning och att bistå med handledning i dessa frågor.
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Genom en strukturerad individuell vårdplanering, som bland annat innefattar överenskomna mål och tid och metod för utvärdering, ökar möjligheterna till patientinflytande och till en objektivt grundad revidering av
såväl bedömning som behandling.
I nedanstående punkter vill Socialstyrelsen peka på några av de etiska
frågeställningar som framkommit i arbetet med de nationella riktlinjerna
för depression och ångestsyndrom, och som kan vara viktiga att uppmärksamma och diskutera.
• Även om god vård förutsätts vara patientfokuserad kan patienten uppleva att den är i beroendeställning till personalen, vilket kan ha en hämmande effekt på patientens delaktighet och medinflytande.
• Oro för en försämrad relation till sin behandlare kan innebära att patienten undviker att begära en förnyad medicinsk bedömning.
• Hur ska hälso- och sjukvården ställa sig till att en person vill hävda
sitt medinflytande för att få en behandling som hälso- och sjukvården
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet inte bör utföra?
• Om en person med depression inte vill delta i en föreslagen behandling
kan läkaren behöva ta ställning till om risk för självmordshandlingar
kan motivera psykiatrisk tvångsvård.
• Föräldrarnas rätt till information och delaktighet vid behandling av
ungdomar kan riskera att undergräva den unga personens integritet.
Föräldrar som har delad vårdnad kan i vissa fall ha helt olika uppfattningar om vården och behandlingen av barnet eller den unga personen,
vilket kan vara ett svårt dilemma att hantera för personalen.
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Ingela Skärsäter

docent i omvårdnad, universitetslektor,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg

Birgitta Wickberg

docent i psykologi, leg. psykolog,
Mödrahälsovårdsenheten, Primärvården
Södra Bohuslän

Anna Åberg Wistedt

ordförande, professor i psykiatri, överläkare

Arbetet med nulägesbeskrivningen
Ejda Hassler

medicine doktor, specialist i allmänmedicin, Centrum för allmänmedicin,
Stockholm

Ingvar Krakau

docent i allmänmedicin, Centrum för
allmänmedicin, Stockholm

Gunilla Nyrén

projektledare, Socialstyrelsen

Arbetet med patient- och närståendeperspektivet
Kristina Eklund

metod- och kvalitetsansvarig, Socialstyrelsen
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Birgitta Eriksson

projektledare, Socialstyrelsen

Barbro Krevers

medicine doktor, forskarassistent, Institu
tionen för medicin och hälsa, Linköpings
universitet, och post doc-anställning,
Vårdalinstitutet, Göteborgs universitet

Gunilla Nyrén

projektledare, Socialstyrelsen

Olga Sandlund

Master of Science in Occupational Therapy, konsult i egna firman Explico Utredning, Utvärdering, Undervisning, Motala

Lena Steinholtz Ekecrantz

projektledare, Socialstyrelsen

Samtalsledare dialogmöten
Mari Broqvist

PrioriteringsCentrum, Linköping

Karin Lund

PrioriteringsCentrum, Linköping

Inger Lyngfeldt Andreasson

Linköpings universitet, Campus
Norrköping

Patient- och närståendeorganisationer
Representanter för följande patient- och närståendeorganisationer har deltagit i arbetet med patient- och närståendeperspektivet:
NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)
Föreningen Balans
IBIS (Intresseföreningen Bipolär sjukdom) i Göteborg
Patientföreningen LIBRA i Lund
ÅSS (Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet)
RSMH (Riksförbundet för Social och Mental hälsa)
SPES (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd)
Stiftelsen Livskraft
Svenska OCD-förbundet Ananke (OCD = Obsessive Compulsive Disorder)
Svenska Paniksyndromsällskapet (numera Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet)

84

Bilaga 1. Tillstånds- och åtgärdslista
Tillstånds- och åtgärdslistan innehåller åtgärder för
• screening (rad 1–4)
• ett effektivt omhändertagande (rad 5–13)
• diagnostik och bedömning (rad 14–18)
• självmordsnära tillstånd och omhändertagande av närstående vid självmord (rad 18–22)
• uppföljning och utvärdering (rad 23–25)
• barn och ungdomar med risk för depression, depressiva symtom eller
egentlig depression (rad 26–49)
• barn och ungdomar med bipolär sjukdom (rad 50–62)
• barn och ungdomar med ångestsyndrom, eller risk för eller symtom på
ångestsyndrom (rad 63–86)
• vuxna med depressiva symtom (subsyndromal depression) (rad 87–91)
• vuxna med egentlig depression (rad 92–186)
• vuxna med bipolär sjukdom (rad 187–204)
• vuxna med ångestsyndrom eller symtom på ångestsyndrom (rad 205–
265).
En mer detaljerad tillstånds- och åtgärdslista finns på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest. Där redovisas också tillståndets svårighetsgrad, bedömd effekt, evidens för effekt,
hälsoekonomisk bedömning och hälsoekonomisk evidens.
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Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010
Tillstånd

Rad
1

Åtgärd
Vårdsökande vuxna och äldre utan kända
riskfaktorer för psykisk sjukdom

Rekommendation
Icke-göra

Screening för depressionssjukdom inom
primärvården
2

Vårdsökande vuxna och äldre utan kända
riskfaktorer för psykisk sjukdom

Icke-göra

Screening för ångestsyndrom inom
primärvården
3

Kvinnor under graviditet

Icke-göra

Screening för depression
4

Kvinnor efter förlossning

4

Screening för depression sex till åtta veckor
efter förlossning
5

Vårdsökande med symtom på
depressionssjukdom eller ångestsyndrom

1

Primär bedömning av vårdbehov med hög
tillgänglighet
6

Vuxna med egentlig depressionsepisod eller
ångestsyndrom

3

Kontinuitet i vården
7

Vuxna med egentlig depressionsepisod

3

Sammansatta vårdåtgärder inom primärvården
8

Äldre med egentlig depressionsepisod

3

Sammansatta vårdåtgärder inom primärvården
9

Vuxna med egentlig depressionsepisod

3

Managementprogram

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

10

Vuxna med egentlig depressionsepisod

3

Patient- och anhörigutbildning
11

Vuxna med egentlig depressionsepisod

3

Collaborative care
12

Vuxna med egentlig depressionsepisod där
första behandling inte gett effekt

3

Stegvis vård (stepped care)
13

Vuxna med ångestsyndrom

3

Collaborative care
14

Ungdomar, vuxna och äldre med misstänkt
depression eller ångestsyndrom

1

Diagnostik och uppföljning genom
patientcentrerad konsultation, som
kan kompletteras med strukturerad
informationsinsamling inom primärvården
15

Ungdomar, vuxna och äldre med misstänkt
depression eller ångestsyndrom

1

Välstrukturerad diagnostisk process inom den
psykiatriska vården
16

Vuxna med egentlig depressionsepisod eller
ångestsyndrom

3

Fysisk hälsokontroll som tillägg till sedvanlig
behandling
17

Ungdomar och vuxna med misstänkt risk för
självmord

1

Strukturerad bedömning av självmordsrisk
inom diagnostik i första linjens vård

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

18

Ungdomar, vuxna och äldre med misstänkt risk
för självmord

1

Strukturerad bedömning av självmordsrisk
inom psykiatrisk diagnostik
19

Ungdomar, vuxna och äldre med bedömd risk
för självmordshandling

1

Fördjupad psykiatrisk bedömning
20

Ungdomar, vuxna och äldre med bedömd risk
för självmordshandling

1

Psykiatrisk observation
21

Ungdomar, vuxna och äldre med
självmordsnära tillstånd

1

Närståendemedverkan
22

Efterlevande vid självmord

1

Psykosocialt stöd i form av anhörigstöd
23

Vuxna med egentlig depressionsepisod eller
ångestsyndrom

2

Utvärdering av läkemedelsbehandling genom
regelbundna återbesök
24

Vuxna med egentlig depressionsepisod eller
ångestsyndrom

3

Återbesök för utvärdering efter genomförd
behandling
25

Vuxna med långvarig depressionssjukdom

3

Långtidsuppföljning och behandlingsstöd
26

Ungdomar med kända riskfaktorer för psykisk
sjukdom

10

Målinriktade utbildningsprogram
Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

27

Ungdomar med föräldrar med egentlig
depression

8

Psykologisk familjebaserad prevention
28

Barn och ungdomar med depressiva symtom

5

Psykologisk KBT-baserad intervention
29

Barn med depressiva symtom

1

Aktiv uppföljning (ospecifikt familjesamtal med
psykopedagogiskt inslag)
30

Ungdomar med depressiva symtom

1

Aktiv uppföljning (ospecifik samtalsterapi med
psykopedagogiskt inslag)
31

Barn och ungdomar med lindrig egentlig
depressionsepisod

4

Psykologisk behandling med KBT
32

Barn med lindrig egentlig depressionsepisod

3

Psykologisk behandling med KBT i grupp
33

Ungdomar med lindrig egentlig
depressionsepisod

3

Psykologisk behandling med interpersonell
psykoterapi
34

Barn och ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod

3

Psykologisk behandling med KBT
35

Ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod

3

Psykologisk behandling med KBT i grupp
(Coping with Depression – Adolescent)
Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

36

Ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod

3

Psykologisk behandling med interpersonell
psykoterapi
37

Barn och ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod

10

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi
38

Ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod

8

Psykologisk behandling med familjeterapi
(systemisk familjeterapi och Attachment-Based
Family Therapy)
39

Barn och ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod

2

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI – fluoxetin)
40

Barn och ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod

8

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI – citalopram, sertralin, escitalopram)
41

Ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod

Icke-göra

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI – paroxetin)
42

Barn med medelsvår egentlig
depressionsepisod

Icke-göra

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SNRI – venlafaxin)

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

43

Ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod

8

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SNRI – venlafaxin)
44

Barn och ungdomar med medelsvår episod av
egentlig depression

Icke-göra

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(mirtazapin)
45

Ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod

10

Tillägg av KBT till läkemedelsbehandling med
antidepressiva (SSRI)
46

Barn och ungdomar med medelsvår egentlig
depressionsepisod med årtidsrelaterade drag

FoU

Behandling med ljusterapi
47

Ungdomar med egentlig depressionsepisod,
där fluoxetin inte haft effekt

6

Läkemedelsbehandling med annat
antidepressivt preparat (SSRI eller SNRI –
venlafaxin)
48

Ungdomar med svår egentlig
depressionsepisod eller medelsvår-svår
egentlig depressionsepisod, där flera
behandlingsförsök inte gett avsedd effekt

10

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(TCA)
49

Ungdomar med svår egentlig
depressionsepisod eller medelsvår-svår
egentlig depressionsepisod, där flera
behandlingsförsök inte gett avsedd effekt

2

ECT

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

50

Barn och ungdomar med manisk episod vid
bipolär sjukdom

3

Läkemedelsbehandling med litium
51

Barn och ungdomar med manisk episod vid
bipolär sjukdom

10

Läkemedelsbehandling med antiepileptika
52

Ungdomar med manisk episod vid bipolär
sjukdom

2

Läkemedelsbehandling med antipsykosmedel
53

Barn och ungdomar med manisk episod vid
bipolär sjukdom

4

Kombinationsbehandling med antipsykosmedel
och antiepileptika eller litium
54

Barn och ungdomar med depressiv episod vid
bipolär sjukdom

Icke-göra

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI)
55

Barn och ungdomar med depressiv episod vid
bipolär sjukdom

3

Läkemedelsbehandling med litium
56

Barn och ungdomar med depressiv episod vid
bipolär sjukdom

10

Läkemedelsbehandling med antiepileptika
57

Ungdomar med manisk eller depressiv
episod vid bipolär sjukdom, där flera
behandlingsförsök inte gett avsedd effekt

2

ECT

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

58

Ungdomar som uppnått remission efter manisk
eller depressiv episod vid bipolär sjukdom

2

Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling
med litium
59

Barn och ungdomar som uppnått remission
efter manisk eller depressiv episod vid bipolär
sjukdom

5

Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling
med antiepileptika eller antipsykosmedel
60

Barn och ungdomar som uppnått remission
efter manisk eller depressiv episod vid bipolär
sjukdom

10

Tillägg av KBT till sedvanlig behandling
61

Barn och ungdomar som uppnått remission
efter manisk eller depressiv episod vid bipolär
sjukdom

3

Tillägg av familjebehandling till sedvanlig
behandling
62

Barn och ungdomar som uppnått remission
efter manisk eller depressiv episod vid bipolär
sjukdom

3

Tillägg av psykopedagogisk flerfamiljegrupp till
sedvanlig behandling
63

Barn och ungdomar med förhöjd ångestnivå

8

Program för problemlösning och
stresshantering, som ångestprevention
64

Små barn med kända riskfaktorer för psykisk
sjukdom (tillbakadragna eller hämmade
förskolebarn)

6

Föräldrautbildning

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest

93

Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

65

Barn med oro och ångest

1

Aktiv uppföljning (ospecifikt familjesamtal med
psykopedagogiskt inslag)
66

Ungdomar med oro och ångest

1

Aktiv uppföljning (ospecifik samtalsterapi med
psykopedagogiskt inslag)
67

Barn med generaliserat ångestsyndrom,
separationsångest, social fobi, specifik fobi,
paniksyndrom, tvångssyndrom

5

Textbaserad behandling och föräldrakontakt
kombinerad med telefonkontakt
68

Barn med separationsångest, generaliserat
ångestsyndrom, social fobi

1

Psykologisk behandling med KBT
69

Barn med separationsångest, generaliserat
ångestsyndrom, social fobi

5

Psykologisk behandling med KBT i grupp och
med internetinslag
70

Barn med separationsångest, oro, social fobi

9

71

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi
Barn och ungdomar med ångestsyndrom

8

Psykologisk behandling med föräldraträning för
ökad delaktighet
72

Barn och ungdomar med separationsångest,
generaliserad ångest, social fobi

5

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI – fluoxetin, sertralin)

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

73

Barn och ungdomar med separationsångest,
generaliserad ångest, överdriven ängslan,
social fobi

3

Kombinationsbehandling med KBT och
antidepressiva läkemedel (SSRI – sertralin)
74

Barn och ungdomar med social fobi

Icke-göra

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI – paroxetin)
75

Barn och ungdomar med specifik fobi

1

Psykologisk behandling med KBT
76

Barn och ungdomar med medelsvårt
tvångssyndrom

1

Psykologisk behandling med KBT
77

Barn och ungdomar med medelsvårt
tvångssyndrom

Icke-göra

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi
78

Barn och ungdomar med medelsvårt
tvångssyndrom

Icke-göra

Psykologisk behandling med
stressreducerande psykoterapi
79

Barn och ungdomar med medelsvårt
tvångssyndrom

3

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI – fluoxetin, sertralin eller TCA)
80

Barn och ungdomar med medelsvårt
tvångssyndrom (PANDAS)

FoU

Profylaktisk antibiotikabehandling

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

81

Barn och ungdomar med svårt tvångssyndrom

6

Kombinationsbehandling med KBT och
antidepressiva läkemedel (SSRI – sertralin)
82

Barn och ungdomar med tvångssyndrom, när
behandling med antidepressiva (SSRI eller
klomipramin) inte gett avsedd effekt

10

Tillägg av antipsykosmedel
83

Barn och ungdomar med posttraumatiskt
stressyndrom

2

Psykologisk behandling med KBT
84

Barn och ungdomar med posttraumatiskt
stressyndrom

10

Familjeterapi
85

Barn och ungdomar med posttraumatiskt
stressyndrom

9

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi
86

Ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom

10

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI)
87

Vuxna med depressiva symtom (subsyndromal
depression)

1

Aktiv expektans (snar förnyad kontakt)
88

Vuxna med depressiva symtom (subsyndromal
depression)

3

Råd om egenvård i form av fysisk aktivitet
89

Vuxna och äldre med depressiva symtom
(subsyndromal depression)
Läkemedelsbehandling med antidepressiva

10

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

90

Vuxna med dystymi

3

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI, TCA)
91

Vuxna med dystymi

8

Kombinationsbehandling med KBT eller
interpersonell psykoterapi och antidepressiva
läkemedel
92

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

4

Textbaserad behandling med behandlarstöd
93

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

8

Textbaserad behandling utan behandlarstöd
94

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

8

Psykosocial rådgivning (counselling)
95

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

FoU

Klinisk fokuserad beteendeanalys (brief
intervention)
96

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

3

Psykologisk behandling med internetbaserad
KBT
97

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

6

Psykologisk behandling med telefonbaserad
KBT
98

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

4

Psykologisk behandling med KBT
99

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

4

Psykologisk behandling med interpersonell
psykoterapi
Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

100

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

5

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi
101

Äldre med lindrig egentlig depressionsepisod

9

Problemlösningsterapi
102

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

10

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI, TCA)
103

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod, 3
där tidigare depressionsepisod behandlats
med läkemedel
Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI, TCA)

104

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

6

Fysisk aktivitet
105

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

Icke-göra

Akupunktur
106

Vuxna med lindrig egentlig depressionsepisod

9

Avspänning
107

Kvinnor med lindrig egentlig
depressionsepisod och ökad sårbarhet efter
förlossning

4

Personcentrerad counselling
108

Kvinnor med lindrig egentlig
depressionsepisod efter förlossning

8

Tillägg av psykosocialt stöd till sedvanlig
behandling

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

109

Kvinnor med lindrig egentlig
depressionsepisod efter förlossning

7

Fysisk aktivitet
110

Vuxna och äldre med medelsvår egentlig
depressionsepisod

3

Textbaserad behandling med behandlarstöd
111

Vuxna och äldre med medelsvår egentlig
depressionsepisod

10

Textbaserad behandling utan behandlarstöd
112

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

2

Psykologisk behandling med internetbaserad
KBT med behandlarstöd
113

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

2

Psykologisk behandling med telefonbaserad
KBT
114

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

8

Psykosocial rådgivning (counselling)
115

Vuxna och äldre med medelsvår egentlig
depressionsepisod

2

Psykologisk behandling med KBT
116

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

2

Psykologisk behandling med interpersonell
psykoterapi

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

117

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

3

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi
118

Äldre med medelsvår egentlig
depressionsepisod

9

Problemlösningsterapi
119

Äldre med medelsvår egentlig
depressionsepisod

4

Reminiscensterapi
120

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

2

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI, SNRI, TCA med flera)
121

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod med melankoliska drag

1

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI, SNRI, TCA med flera)
122

Äldre med medelsvår egentlig
depressionsepisod

2

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI, SNRI med flera)
123

Äldre med medelsvår egentlig
depressionsepisod med melankoliska drag

1

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI, SNRI med flera)
124

Äldre med medelsvår egentlig depressions
episod med eller utan melankoliska drag

10

Läkemedelsbehandling med antidepressiva (TCA)
Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

125

Vuxna och äldre med medelsvår egentlig
depressionsepisod i samband med kroppslig
sjukdom

2

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI, SNRI, TCA)
126

Äldre med demenssjukdom och samtidig
medelsvår egentlig depressionsepisod

3

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI)
127

Äldre med demenssjukdom och samtidig
medelsvår egentlig depressionsepisod

10

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(TCA)
128

Kvinnor i menopaus med medelsvår egentlig
depressionsepisod

7

Läkemedelsbehandling med östrogen
129

Kvinnor efter menopaus med medelsvår
egentlig depressionsepisod

Icke-göra

Läkemedelsbehandling med östrogen
130

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

7

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
med tillägg av lugnande medel
(bensodiazepiner) i upp till två veckor
131

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

Icke-göra

Kombinationsbehandling med antidepressiva
läkemedel och pindolol

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

132

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

10

Kombinationsbehandling med antidepressiva
läkemedel och psykologisk behandling
133

FoU
Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod som inte är årstidsrelaterad
Behandling med ljusterapi

134

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

FoU

Akupunktur
135

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

9

Tillägg av fysisk aktivitet till
läkemedelsbehandling
136

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

6

Tillägg av behandlingsstöd i form av
telefonrådgivning
137

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

8

Behandlingsstöd i form av depressionsskola
138

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

10

Avspänning
139

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

10

Tillägg av basal kroppskännedom till sedvanlig
behandling

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

140

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

6

Tillägg av aktivitetsbaserade åtgärder till
sedvanlig behandling
141

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

6

Strukturstödjande insatser
142

Vuxna med funktionsnedsättning på grund
av medelsvår egentlig depressionsepisod

5

Funktionsträning
143

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod

10

Självhjälpsgrupper
144

Vuxna med funktionsnedsättning på grund
av medelsvår egentlig depressionsepisod

6

Behandlingsstöd genom case management
145

Äldre med medelsvår egentlig
depressionsepisod

6

Behandlingsstöd genom case management
146

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, där adekvat
läkemedelsbehandling inte gett effekt

5

Preparatbyte från ett antidepressivt läkemedel
till ett annat
147

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, där adekvat
läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI eller TCA) inte gett effekt

6

Tillägg av mianserin eller mirtazapin
Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

148

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, där adekvat
läkemedelsbehandling inte gett effekt

10

Tillägg av tyreoideahormon
149

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, där adekvat
läkemedelsbehandling inte gett effekt

5

Tillägg av litium
150

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, där adekvat
läkemedelsbehandling inte gett effekt

10

Tillägg av buspiron
151

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, där adekvat
läkemedelsbehandling inte gett effekt

Icke-göra

Tillägg av pindolol
152

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, där adekvat
läkemedelsbehandling inte gett effekt

5

Tillägg av psykologisk behandling med KBT
153

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, där adekvat
läkemedelsbehandling inte gett effekt

Icke-göra

Tillägg av psykologisk behandling med
interpersonell psykoterapi
154

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, där psykologisk
behandling inte gett effekt

7

Tillägg av antidepressiva läkemedel

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

155

3
Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, där läkemedelsbehandling
eller psykologisk behandling inte gett effekt
Byte till läkemedelsbehandling eller
psykologisk behandling

156

3
Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod med årstidsrelaterade drag
Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI)

157

FoU
Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod med årstidsrelaterade drag
Behandling med ljusterapi

158

Kvinnor med medelsvår egentlig
depressionsepisod efter förlossning

4

Personcentrerad counselling
159

Kvinnor med medelsvår egentlig
depressionsepisod efter förlossning

4

Tillägg av psykosocialt stöd till sedvanlig
behandling
160

Kvinnor med medelsvår egentlig
depressionsepisod under graviditet och efter
förlossning

2

Psykologisk behandling med KBT eller
interpersonell psykoterapi
161

Kvinnor med medelsvår egentlig
depressionsepisod under graviditet och efter
förlossning

3

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

162

Kvinnor med medelsvår egentlig
depressionsepisod under graviditet

4

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI, TCA)
163

Kvinnor med medelsvår egentlig
depressionsepisod efter förlossning

3

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI, TCA)
164

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod med särskilt hög
symtombörda

4

Psykologisk behandling med KBT
165

Vuxna med svår egentlig depressionsepisod

1

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
166

Vuxna med mycket svår egentlig
depressionsepisod där snabb effekt är
nödvändig

2

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
167

Vuxna med svår egentlig depressionsepisod

10

Kombinationsbehandling med antidepressiva
(TCA) och antipsykosmedel
168

Äldre med svår egentlig depressionsepisod

Icke-göra

Kombinationsbehandling med antidepressiva
(TCA) och antipsykosmedel
169

Vuxna med svår egentlig depressionsepisod

7

Infusionsbehandling med antidepressiva (SSRI,
TCA)
170

Vuxna med svår egentlig depressionsepisod

3

ECT
Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

171

Vuxna med svår egentlig depressionsepisod
med melankoliska eller psykotiska drag

1

ECT
172

Vuxna med mycket svår egentlig
depressionsepisod där snabb effekt är
nödvändig

1

ECT
173

Äldre med svår egentlig depressionsepisod

2

ECT
174

3
Vuxna med medelsvår till svår egentlig
depressionsepisod när flera behandlingsförsök
inte gett effekt
Byte till läkemedelsbehandling med annat inte
prövat antidepressivt preparat

175

8
Vuxna med medelsvår till svår egentlig
depressionsepisod när flera behandlingsförsök
inte gett effekt
Tillägg av litium eller trijodtyronin

176

3
Vuxna med medelsvår till svår egentlig
depressionsepisod när flera behandlingsförsök
inte gett effekt
Kombinationsbehandling med antidepressiva
och antipsykosmedel

177

Icke-göra
Äldre med medelsvår till svår egentlig
depressionsepisod när flera behandlingsförsök
inte gett effekt
Kombinationsbehandling med antidepressiva
och antipsykosmedel

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

178

2
Vuxna med medelsvår till svår egentlig
depressionsepisod när flera behandlingsförsök
inte gett effekt
ECT

179

Vuxna kvinnor i menopaus med medelsvår
till svår egentlig depressionsepisod när flera
behandlingsförsök inte gett effekt

10

Behandling med östrogen
180

FoU
Vuxna med medelsvår till svår egentlig
depressionsepisod när flera behandlingsförsök
inte gett effekt
Transkraniell magnetstimulering

181

FoU
Vuxna med medelsvår till svår egentlig
depressionsepisod när flera behandlingsförsök
inte gett effekt
Vagusnervstimulering

182

Vuxna som efter egentlig depressionsepisod
uppnått full remission

1

Återfallsförebyggande psykologisk behandling
med KBT
183

Vuxna som efter egentlig depressionsepisod
uppnått full remission

10

Återfallsförebyggande psykologisk behandling
med interpersonell psykoterapi
184

Vuxna och äldre som efter egentlig
depressionsepisod uppnått full remission

1

Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling
med antidepressiva

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

185

Vuxna med medelsvår egentlig
depressionsepisod, som uppnått full remission
efter ECT

10

Återfallsförebyggande ECT
186

Äldre som efter egentlig depressionsepisod
uppnått full remission

10

Återfallsförebyggande kombinationsbehandling
med antidepressiva läkemedel och
interpersonell psykoterapi
187

Vuxna och äldre med manisk episod vid
bipolär sjukdom

1

Läkemedelsbehandling med litium
188

Vuxna och äldre med manisk episod vid
bipolär sjukdom

3

Läkemedelsbehandling med antiepileptika
189

Vuxna med manisk episod vid bipolär sjukdom

1

Läkemedelsbehandling med antipsykosmedel
190

Äldre med manisk episod vid bipolär sjukdom

8

Läkemedelsbehandling med antipsykosmedel
191

Vuxna och äldre med manisk episod vid
bipolär sjukdom

5

ECT
192

Vuxna och äldre med manisk episod vid
bipolär sjukdom

5

Tillägg av lugnande medel (bensodiazepiner)
till sedvanlig behandling

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

193

Vuxna med depressiv episod vid bipolär
sjukdom

4

Kombinationsbehandling med antidepressiva
läkemedel och antiepileptika eller
antipsykosmedel
194

Äldre med depressiv episod vid bipolär
sjukdom

Icke-göra

Kombinationsbehandling med antidepressiva
läkemedel och antipsykosmedel
195

Vuxna med depressiv episod vid bipolär
sjukdom

4

Läkemedelsbehandling med antipsykosmedel
196

Vuxna med depressiv episod vid bipolär
sjukdom

8

Läkemedelsbehandling med litium eller
antiepileptika
197

Vuxna och äldre som uppnått remission efter
manisk eller depressiv episod vid bipolär
sjukdom

1

Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling
med litium
198

Vuxna och äldre som uppnått remission efter
manisk eller depressiv episod vid bipolär
sjukdom

5

Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling
med antiepileptika
199

Vuxna som uppnått remission efter manisk eller 5
depressiv episod vid bipolär sjukdom
Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling
med antipsykosmedel

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

200

Äldre som uppnått remission efter manisk eller
depressiv episod vid bipolär sjukdom

Icke-göra

Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling
med antipsykosmedel
201

Vuxna och äldre som uppnått remission efter
manisk eller depressiv episod vid bipolär
sjukdom

2

Återfallsförebyggande behandling med tillägg
av KBT till läkemedelsbehandling
202

Vuxna med bipolär sjukdom

3

Patientutbildning som tillägg till
läkemedelsbehandling
203

Vuxna med bipolär sjukdom

3

Närståendeutbildning
204

Vuxna med bipolär sjukdom

FoU

Coachning
205

Vuxna med symtom som kan tyda på
ångestsyndrom

1

Aktiv expektans (snar förnyad kontakt)
206

Vuxna med lindrigt ångestsyndrom

3

Råd om egenvård i form av fysisk aktivitet
207

Vuxna med lindrigt ångestsyndrom

3

Råd om egenvård i form av självhjälpslitteratur
208

Vuxna med lindrigt ångestsyndrom

3

Textbaserad behandling med behandlarstöd

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

209

Vuxna med lindrigt ångestsyndrom

7

Textbaserad behandling utan behandlarstöd
210

Vuxna med lindrigt ångestsyndrom

8

Psykosocial rådgivning (psykosocial
counselling)
211

Vuxna med lindrigt ångestsyndrom

FoU

Klinisk fokuserad beteendeanalys (brief
intervention)
212

Vuxna med lindrig panikångest, agorafobi eller
generaliserat ångestsyndrom

6

Fysisk aktivitet
213

Vuxna med medelsvårt ångestsyndrom

3

Textbaserad behandling med behandlarstöd
214

Vuxna med medelsvårt ångestsyndrom

7

Textbaserad behandling utan behandlarstöd
215

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

2

Psykologisk behandling med KBT
216

Äldre med generaliserat ångestsyndrom

2

Psykologisk behandling med KBT
217

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

10

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi
218

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

3

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI)

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

219

Äldre med generaliserat ångestsyndrom

5

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI)
220

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

4

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SNRI)
221

Äldre med generaliserat ångestsyndrom

5

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SNRI – venlafaxin)
222

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

Icke-göra

Läkemedelsbehandling med lugnande medel
(bensodiazepiner)
223

Äldre med generaliserat ångestsyndrom

10

Läkemedelsbehandling med lugnande medel
(bensodiazepiner)
224

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

8

Läkemedelsbehandling med buspiron
225

Äldre med generaliserat ångestsyndrom

9

Läkemedelsbehandling med buspiron
226

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

8

Läkemedelsbehandling med hydroxizin
227

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

6

Läkemedelsbehandling med antiepileptika
(pregabalin)

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

228

Äldre med generaliserat ångestsyndrom

7

Läkemedelsbehandling med antiepileptika
(pregabalin)
229

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

9

Kombinationsbehandling med avspänning och
KBT
230

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

9

Tillägg av meditation till sedvanlig behandling
231

Vuxna med generaliserat ångestsyndrom

8

Autogen träning
232

Vuxna med paniksyndrom med eller utan
agorafobi

1

Psykologisk behandling med KBT
233

Vuxna med paniksyndrom

3

Psykologisk behandling med internetbaserad
KBT
234

Vuxna med paniksyndrom

10

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi
235

Vuxna med paniksyndrom

2

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI)
236

Vuxna med paniksyndrom

5

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(TCA – klomipramin)

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

237

Vuxna med paniksyndrom

7

Läkemedelsbehandling med moklobemid
238

Vuxna med paniksyndrom

10

Läkemedelsbehandling med lugnande medel
(bensodiazepiner)
239

Vuxna med paniksyndrom

4

Tillämpad avslappning
240

Vuxna med paniksyndrom

4

Avspänning som tillägg till sedvanlig
behandling
241

Vuxna med paniksyndrom

7

Fysisk aktivitet
242

Vuxna med social fobi

3

Psykologisk behandling med internetbaserad
KBT
243

Vuxna med social fobi

1

Psykologisk behandling med KBT
244

Vuxna med social fobi

10

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi
245

Vuxna med social fobi

3

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI)
246

Vuxna med social fobi

3

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SNRI)
Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

247

Vuxna med social fobi

8

Läkemedelsbehandling med moklobemid
248

Vuxna med social fobi

10

Läkemedelsbehandling med lugnande medel
(bensodiazepiner)
249

Vuxna med specifik fobi

1

Psykologisk behandling med KBT
250

Vuxna med specifik fobi för blod och skada

2

Psykologisk behandling med KBT
251

Vuxna med medelsvårt till svårt tvångssyndrom 1
Psykologisk behandling med KBT

252

Vuxna med medelsvårt till svårt tvångssyndrom 3
Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI)

253

Vuxna med medelsvårt till svårt tvångssyndrom 2
Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(TCA – klomipramin)

254

Vuxna med medelsvårt till svårt tvångssyndrom 10
Kombinationsbehandling med
antidepressiva läkemedel (SSRI, TCA) och
psykologisk behandling (exponering och
responsprevention)

255

Vuxna med tvångssyndrom där behandling
med antidepressiva (SSRI) inte gett effekt

10

Tillägg av antipsykosmedel

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Tillstånd
Rad

Rekommendation
Åtgärd

256

Äldre med tvångssyndrom där behandling med Icke-göra
antidepressiva (SSRI) inte gett effekt
Tillägg av antipsykosmedel

257

Vuxna med svårt tvångssyndrom

Icke-göra

Neurokirurgisk operation (kapsulotomi)
258

Vuxna med ökad risk att utveckla
posttraumatiskt stressyndrom

Icke-göra

Debriefing (prevention)
259

Vuxna med akut stressreaktion i samband med
psykologiskt trauma

2

Psykologisk behandling med KBT
260

Vuxna med posttraumatiskt stressyndrom

2

Psykologisk behandling med EMDR
261

Vuxna med posttraumatiskt stressyndrom

1

Psykologisk behandling med KBT
262

Vuxna med posttraumatiskt stressyndrom

10

Psykologisk behandling med psykodynamisk
korttidspsykoterapi
263

Vuxna med posttraumatiskt stressyndrom

3

Läkemedelsbehandling med antidepressiva
(SSRI)
264

Vuxna med posttraumatiskt stressyndrom

10

Avspänning
265

Vuxna med ångestsyndrom

10

Självhjälpsgrupper

Få mer information i en sökbar lista på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/depressionochangest
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Bilaga 2. Beskrivning av åtgärder
I detta avsnitt ger Socialstyrelsen en närmare beskrivning av några av de
åtgärder som tagits upp i rekommendationskapitlet.

Självmordsriskbedömning
Med självmordsriskbedömning menar Socialstyrelsen att den sker på ett
likartat sätt och enligt en viss struktur/ordning, att den dokumenteras i
journalen och att den upprepas regelbundet så länge självmordsrisk föreligger. I bedömningen ingår att dokumentera
• psykiatrisk diagnos och aktuell behandling
• om patienten har självmordstankar och vari dessa i så fall består, hur
ofta de förekommer samt när de förekom senast,
• om patienten har självmordsplaner och vari dessa i så fall består, hur
ofta de förekommer samt när de förekom senast,
• riskfaktorer, bland annat om patienten tidigare gjort självmordsförsök
och när det i så fall senast ägde rum samt
• en sammanfattande riskbedömning inklusive uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits i de fall det bedöms föreligga en risk för självmord
Minneslistor över statistiska riskfaktorer för självmord och olika skattningsskalor avseende självmordsrisk kan vara ett bra stöd vid suicidriskbedömning. Värdering av självmordsrisk är dock alltid en klinisk bedömning.

Psykologisk behandling – psykoterapi
I det vetenskapliga underlaget redovisar Socialstyrelsen flera olika behandlingsmetoder som ofta går under namnet psykoterapi. På grund av
den stora mängden psykoterapeutiska metoder, varav en del saknar forskningsstöd, har det inte gått att ta upp samtliga. Därför är det främst kognitiva och beteendeinriktade terapier (KBT), psykodynamisk psykoterapi
(PDT) och interpersonell terapi (IPT) som finns redovisade.
En annan viktig avgränsning gäller målgruppen för psykoterapi. Riktlinjerna tar, som nämndes inledningsvis, inte upp åtgärder (i detta fall psykoterapi) för tillstånd som faller utanför riktlinjernas ramar. Riktlinjerna
särskiljer psykologisk behandling, som primärt kan gälla patologi och behandling av specifika sjukdomstillstånd, från psykoterapi, som ofta fokuse118

rar på anpassning och personlig utveckling och som inte alltid ryms inom
hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. I riktlinjerna värderas stödet för
specifik psykologisk behandling som utvärderats i forskning där studiedeltagare diagnostiserats med ångest eller depression och där behandlingsåtgärden noga beskrivits.
De åtgärder som Socialstyrelsen redovisar gör alltså inte anspråk på
att täcka alla former av psykoterapi. I första ledet är det stödet för psykologisk behandling som värderas och i nästa led specificeras mer exakt
vilken form av psykologisk behandling som det rör sig om. Genom att
Socialstyrelsen fokuserar på psykologisk behandling, som anpassats för att
maximera effekten vid behandling av avgränsade och specificerade sjukdomstillstånd, kan framtida behandlingstekniker och terapiskolor komma
att få en tydligare plats i sjukvården. Det gäller även de metoder som
ännu har begränsat forskningsstöd utifrån en evidensbaserad medicinsk
referensram.

Psykologisk behandling av god kvalitet
Patienter ska erbjudas kunskapsbaserad, ändamålsenlig och säker vård.
Det är därför viktigt att psykologisk behandling bedrivs med samma kvalitet som annan medicinsk behandling. Socialstyrelsen har valt att definiera vad som är god vård inom detta område. Utgångspunkten är Socialstyrelsens sex kvalitetsområden för god vård.
• Psykologisk behandling ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig.
Det blir den genom att bästa tillgängliga forskningsstöd och klinisk
expertis förenas i ett sammanhang av patientkaraktäristik, kultur och
preferenser.
• Säker psykologisk behandling ställer krav på tillräckligt god kompetens hos behandlaren. Psykologiska interventioner kan orsaka skada
om de ges felaktigt eller vid fel indikation.
• Psykologisk behandling har, rätt utförd, tydligt patientfokus med respekt för specifika behov, förväntningar och värderingar. Behandlingsplaner utformas ofta som kontrakt, där den enskilda personen får ett
tydligt medansvar.
• Effektiv psykologisk behandling innebär att tillgänglig kompetens tas
till vara på bästa sätt, med ett tydligt behandlingsansvar.
• Psykologisk behandling ska utformas så att vården blir jämlik och tillhandahålls på lika villkor för alla oavsett ålder, etnicitet med mera.
• Psykologisk behandling ska erbjudas i rimlig tid, så att behandlingsformen blir ett tydligt alternativ till annan, medicinsk behandling.
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Åtgärder inom hälso- och sjukvården ställer krav på behandlarkompetens
för psykologisk behandling såväl som för läkemedelsbehandling och annan medicinsk behandling. Den som utför psykologisk behandling ska
ha minst grundläggande utbildning i psykoterapi för den teori och metod
som arbetet avser. Om behandlaren saknar psykoterapeutlegitimation är
adekvat handledning en förutsättning för arbetet. Vid behandling av komplexa tillstånd är en legitimerad psykoterapeut att rekommendera.
Behandling vid psykisk sjukdom bör ges i en miljö av omvårdnadsinsatser som enskilt, eller i kombination, möjliggör och förstärker effekten
för den sjuka personen. För adekvat omvårdnad krävs därför kunskap
om olika behandlingar. Omvårdnad innefattar psykologiska interventioner,
men motsvarar inte begreppet psykologisk behandling.
Följande psykologiska behandlingsmetoder tas upp i rekommendationerna:
• Textbaserade behandlingsmetoder, inklusive internetbaserad KBT
• KBT – kognitiva och beteendeinriktade terapier (kognitiv beteendeterapi)
• Textbaserade behandlingsmetoder inklusive datorbaserad KBT
• IPT – interpersonell psykoterapi
• PDT – psykodynamisk psykoterapi
• EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Psykologisk behandling med textbaserade
behandlingsåtgärder
Textbaserade behandlingsinsatser för depression omfattar självhjälpslitteratur och internetbaserad behandling, exempelvis internetbaserad KBT.
Behandlingen sker via texter. Innehållet i behandlingsprogrammen utgår
ofta från KBT och varar i genomsnitt i 6–10 veckor. Behandlingen kan
ges i primärvården eller vid specialiserade enheter. Graden av interaktivitet med en behandlare varierar, men ofta ingår telefonstöd eller kontakt
via e-post. Undantaget är de datoriserade programmen som har en viss
interaktivitet inbyggd i själva programmen.

Psykologisk behandling med KBT – kognitiva och
beteendeinriktade terapier (kognitiv beteendeterapi)
KBT är psykologiska behandlingsmetoder med vetenskaplig förankring
som visat sig vara verksamma vid en rad olika problemområden.
KBT är ett internationellt vedertaget samlingsbegrepp för teorier och
tekniker baserade på inlärningspsykologiska principer, och för kognitiv
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teori och psykologi där betoningen kan läggas på olika delar. De olika
delarna i samlingsbegreppet kompletterar varandra, och terapeuten väljer
och integrerar arbetssätt utifrån personens problem och de behandlingsmodeller som har utvecklats för den specifika störningen. Ibland finns
evidens för mer än en KBT-behandlingsvariant för ett och samma tillstånd. I KBT ryms till exempel beteendeterapi, kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi.
Socialstyrelsen har valt att använda samlingsbegreppet KBT i rekommendationerna. I de fall det finns specifik evidens för KBT med betoning
antingen på kognitiva interventioner eller på beteendeinterventioner anges detta, till exempel vid behandling av depression och tvångssyndrom. I
övrigt används paraplybegreppet.
KBT fokuserar vanligtvis på svårigheter i här-och-nu-situationen, och
bygger på att terapeuten och patienten utvecklar en samsyn på personens
problem. Detta leder sedan till att man fastställer individualiserade, tidsbegränsade mål och arbetssätt för terapin, som sedan kontinuerligt följs
upp och utvärderas. Tidsramar och former varierar utifrån behov och förutsättningar. Oftast går personen i terapi en gång per vecka. Det är vanligt
att terapitimmarna glesas ut i slutet av terapin. Det är också vanligt att
klienten kommer på ett eller flera uppföljande besök efter avslutad behandling, så kallade boostersessioner. Oftast är KBT en tidsbegränsad korttidsterapi som omfattar 10–25 sessioner. KBT bedrivs både individuellt
och i grupp.
Under 1990-talet har det växt fram nya synsätt och terapivarianter inom
KBT, som ofta har fått beteckningen tredje generationens KBT. Dessa betonar förändringen av personens inställning till och acceptans av upplevelser,
tankar och känslor. Exempel på metoder är Acceptance and Commitment
Therapy (ACT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och Mindfulness-Based
Cognitive Therapy (MBCT).

Psykologisk behandling med interpersonell
psykoterapi (IPT)
Interpersonell terapi fokuserar på hur relationer påverkar patienten och
på hur dessa kan hanteras. Terapeuten har en aktiv roll. Terapin ges antingen individuellt eller i grupp. I interpersonell terapi ingår utbildning
i depressionernas natur och behandlingsmöjligheter, identifiering av för
patienten centrala relationer och förändringar i livet samt behandling av
relationsproblem med fokus på här och nu. Metoden har även prövats
på och bearbetats för ungdomar. Tillgången till interpersonell terapi är
mycket begränsad i Sverige.
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Psykologisk behandling med psykodynamisk
psykoterapi (PDT)
Psykodynamisk psykoterapi är i likhet med KBT en heterogen terapiform.
Den fokuserar på affekter och patientens känslouttryck i terapin. Man arbetar med så kallat motstånd, tolkar mönster i patientens agerande – vilket
är en central del –, lyfter fram det som händer i terapirelationen (även
terapeutens egna reaktioner) och ger utrymme för patientens önskningar,
drömmar och fantasier. Psykodynamiska terapeuter lägger stor vikt vid
relationen som utvecklas mellan terapeuten och klienten, och hur klientens problematik manifesterar sig i den relationen.
En psykodynamisk psykoterapi kan se olika ut beroende på vem det är
som går i terapi och vad målsättningen är. Det typiska är att terapeuten
och klienten träffas en eller två gånger i veckan. Behandlingens längd kan
vara mellan 10 och 30 möten. Målet med psykodynamisk terapi är dels
symtomförbättring, det vill säga att problemet försvinner eller minskar
kraftigt i betydelse, dels ökad mognad och insikt.
Någon särskilt utvecklad form av psykodynamisk psykoterapi som inriktats specifikt på depression har inte prövats i randomiserade kontrollerade studier, men däremot finns psykodynamisk teoribildning för depressionsfenomenet. Stödjande psykoterapi förekommer, men de flesta
experter räknar inte detta som en psykodynamisk terapiform.
Den psykodynamiska metodens effektivitet är, precis som andra terapiformers, föremål för debatt och undersökning. Under de senaste åren
har det publicerats studier som med hjälp av vedertagna vetenskapliga
metoder visat att psykodynamisk psykoterapi har effekt vid behandling
av depression.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en metod
som utvecklats för att behandla posttraumatisk stress. EMDR bygger på
att växelvis bilateral stimulering, som ögonrörelser, ljud eller beröring,
verkar kunna skapa ett tillstånd av mindfulness – ett avslappnat tillstånd
i informationsbearbetningssystemet. Detta skulle kunna skapa förutsättningar för nya tankar och perspektiv och underlätta bearbetningen av traumatiska minnen. EMDR-behandling tycks aktivera nätverk av associerade minnen, vilket stöder hypotesen att verksamma processer handlar
om informationsbearbetning snarare än om en ren exponeringseffekt. En
del fynd talar för att EMDR har såväl neurobiologiska som psykologiska
effekter. Det finns dock inte någon omfattande forskning om metodens
mekanismer.
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Psykosocial behandling och psykosocialt stöd
Följande psykosociala behandlings- och stödåtgärder tas upp i rekommendationsavsnittet:
• aktiv uppföljning av aktuella symtom hos barn och ungdomar
• counselling.

Aktiv uppföljning av aktuella symtom och eventuell
psykosocial intervention
Aktiv uppföljning av aktuella symtom hos barn och yngre tonåringar med
lindriga depressiva symtom består i en stödjande kontakt, som har målsättningen att öka barnets och familjens förmåga att hantera sin livssituation. När det gäller äldre tonåringar syftar den stödjande kontakten
till att öka personens förmåga att hantera sin livssituation. När det gäller
barn och yngre tonåringar ingår det också att beakta föräldrarnas psykiska
hälsa och lotsa dem till behandling vid behov. För äldre tonåringar ingår
rådgivning om dygnsrytm, mat, motion, alkohol och andra droger liksom
sexuellt riskbeteende.

Psykosocial rådgivning (counselling)
Psykosocial rådgivning (counselling), som utförs av exempelvis sjuksköterskor inom barnhälsovården, finns i Sverige, men kommer ursprungligen från primärvårdsenheter i Storbritannien och USA. Metoden innebär
i korthet att sjuksköterskan har ett lyssnande, inte rådgivande, förhållningssätt och att det är mamman, inte barnet, som är i fokus. Stödjande
samtalsbehandling kan utföras utifrån en särskild terapeutisk ansats, men
också individbaserat. Samtalet utgår då inte från någon terapeutisk ansats
utan svarar mot moderns eller föräldrarnas aktuella behov.

Läkemedelsbehandling
Läkemedelsbehandling av egentlig depression och ångestsyndrom sker
framför allt med olika antidepressiva läkemedel. Antidepressiva läkemedel påverkar omsättningen av signalsubstanser i det centrala nervsystemet
– noradrenalin, serotonin och dopamin. Antidepressiva har god effekt på
symtom och funktionsförmåga vid egentlig depression. Det är huvudsakligen korttidseffekten som har studerats, och stödet för långtidseffekten
efter avslutad behandling är svagt.
Behandling med dessa läkemedel medför risk för biverkningar. Biverkningsprofilen kan ha betydelse för vilket läkemedel som är bäst lämpat
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för en enskild person. Personer kan ha olika sätt att värdera läkemedlens
effekter och bieffekter.
Dokumentationen av antidepressiv behandling av personer över 80 år
är mycket begränsad, trots att användningen av antidepressiva är högst i
denna grupp.
Bensodiazepiner är lugnande medel som är starkt beroendeframkallande.
Dessa läkemedel har flera olika effekter. De är muskelavslappnande, ångestdämpande och sövande. Vid högre doser uppstår en berusningseffekt.

Andra behandlingsmetoder
I rekommendationerna tar vi även upp några andra behandlingsåtgärder,
som är specifika för dessa sjukdomsgrupper:
• elektrokonvulsiv behandling (ECT)
• transkraniell magnetstimulering (TMS)
• vagusnervstimulering
• fysisk aktivitet
• avspänning.

Elektrokonvulsiv behandling (ECT)
Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en metod som har det primära syftet att utlösa ett epileptiskt anfall. Ett generaliserat anfall av grand maltyp är en nödvändig, men kanske inte tillräcklig förutsättning, för att få
terapeutisk effekt.
Metoden har successivt förbättrats, vilket har inneburit att biverkningarna, som vid behandlingsmetodens början för cirka 70 år sedan var påtagliga, har minskat alltmer.
Riskerna för död i samband med ECT är mycket små, och i samma storleksordning som för den kortvariga narkos som ges vid varje behandlingstillfälle. Den biverkan av ECT som studerats mest är minnesstörningar.
En stor prospektiv studie har undersökt de kognitiva bieffekter som
kan uppkomma vid ECT. Den omfattar flera behandlingscentra som använder olika elbehandlingsmetoder, och studerar patienterna med ett brett
kognitivt testbatteri, både direkt och sex månader efter avslutad ECT. Resultaten visar att det finns kvarstående kognitiva störningar sex månader
efter avslutad ECT, men att störningarna varierar beroende på vilken behandlingsteknik som använts. Sine wave stimulation – den metod som gav
störst påverkan i studien – är en metod som inte används i Sverige [9].
I Sverige används vanligen så kallad brief pulse technique (BPT) med
unilateral elektrodplacering (RUL, placering av stimuleringselektroderna
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över den icke-dominanta hjärnhalvan). Det är också den teknik som ger
minst kognitiv påverkan. Ibland använder man bilateral elektrodplacering
vid BPT, vilket ger mer biverkningar än RUL men inte i den utsträckning
som vid sine wave stimulation. I Sverige finns också en annan typ av teknik kvar, som har tyskt ursprung (Siemenskonvulstorer).
Svenska studier av kognitiva biverkningar vid behandling med Siemensapparater visar att unilateral elektrodplacering ger färre kognitiva
biverkningar, och efter dessa undersökningar har man i Sverige generellt
föredragit unilateral elektrodbehandling, oavsett stimuleringsteknik i övrigt [10].
Det går inte att dra några säkra slutsatser om huruvida de personer som
fått den mest skonsamma behandlingsformen – RUL – helt saknar kognitiva biverkningar efter sex månader. Det finns också externa metodologiska svårigheter beroende på att det depressiva syndromet i sig självt ger
kognitiva störningar, och dessa har inte alltid gått tillbaka helt efter sex
månader ens när ECT inte givits [9].
I Sverige används vanligen den mest skonsamma formen av ECT. SBU
framhåller i sin rapport om depressionsbehandling att fortsatt forskning
om ECT och minnesfunktioner vore av värde [11].

Transkraniell magnetstimulering
Transkraniell magnetstimulering är en för psykiatrin ny teknologi som
innebär att en elektromagnetisk spole, placerad på patientens huvud, alstrar ett magnetiskt fält. Den lokala elektriska energi som framkallas i
hjärnbarken får nervcellerna att depolarisera. Modern utrustning kan ge
upprepade pulser, och tekniken betecknas rTMS (repetitive Transcranial
Magnetic Stimulation) om frekvensen är högre än 1 Hz.

Vagusnervstimulering
Metoden kommer från neurologin och används sedan flera år tillbaka för
svårbehandlad epilepsi. Elektroder kopplade till en stimulator, liknande
en pacemaker, ansluts till vänster vagusnerv i nackregionen med hjälp av
ett relativt enkelt operativt ingrepp.

Avspänning
Det finns flera olika typer av avspänning, och man väljer metod efter personens problem, ålder och förmåga att arbeta koncentrerat. Personen kan
ha problem att slappna av i vila, i rörelse eller arbete, eller i både och.
Utifrån det väljer man metod, som är avspänning under rörelse (kroppskännedomsinriktad behandling) eller avspänning under vila. Avspänning
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kräver mental närvaro av patienten under inlärningen för att få ett bra resultat. Oftast kombineras avspänningsteknik med någon form av kroppskännedomsinriktad eller fysisk träning vid samma behandlingstillfälle.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet kan omfatta aerobisk träning (joggning, löpning, cykling,
promenader, gympa) och anaerobisk träning (styrketräning med mera).
Fysisk aktivitet ökar uthålligheten, styrkan, flexibiliteten och koordinationen. Psykologiska förklaringar till motionens effekt är att den kan bryta dysfunktionella tankar, distrahera negativa tankar och, om motionen
utförs i grupp, öka de sociala kontakterna. Rådgivning och uppföljning
kan innefatta hjälpmedel som FaR (fysisk aktivitet på recept), dagbok
och stegräknare.
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