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Depression 



Flickor får mer SSRI än pojkar

efter 14 års ålder. 

Ökar årligen

Ångestsyndrom

OCD

Depression



Godkända 
läkemedel 
för barn 
med 
depression

Fluoxetin från 8 år

Sertralin (godkänt för OCD)

Venlafaxin från 18 år 

Escitalopram från 18 år 

(godkänt i USA fr 12 år) 



Läkemedelsstudier på barn med 
depressionsdiagnos
Effekt av läkemedel vs placebo
Få nya studier på SSRI!

Fluoxetin
Escitalopram
Sertralin



Algoritm
depressionsbehandling
SFBUP

Svårbehandlad depression ofta 
samsjuklighet med Ångest, ADHD,
Substansbruk (Chen et al 2020) 

Omega-3 kan prövas som tillägg
Vid partiell effekt 
(Trebaticka et al 2020)



Rekommenderade doser till 
barn/ungdomar



Inget non-SSRI visat effekt bättre än 
placebo.

Högt placebosvar i studierna! 

Nefazodone studie avbröts pga misstänkt
Leverpåverkan. 



153 ungdomar 15-25 år medelsvår dep.
Alla fick KBT – hälften Flx hälften Placebo
Reultat: Tillägg av Flx ingen skillnad



Nyare 
antidepressiva 
läkemedel

Vilazodone

Vortioxetin

Levomilnocepran

Esketamine



Vilazodone

Selektiv serotonin återupptagshämmare + partiell 

5HT1 receptor agonist (SPARI)

(liknar buspirone)

2 RCT på barn 12-17 år –

båda utan positiv effekt

Vilazodone = Placebo

Säljs inte i Sverige (Viibryd i USA) 



Vortioxetin
RCT på barn 12-17 år
(Brintellix)

Serotonin återupptagshämmare
(SERT)

Partiell agonist (5-HT1A)

Receptor antagonist (5-HT3)

Opublicerad –
(verkar inte visa effekt på barn)



Levomilnocepran
(Fetzima i USA)

RCT på barn 12-17 år pågår just nu

Ej publicerad ännu

Jämför 40 mg och 80 mg med 

20 mg Fluoxetin och placebo



Levomilnocepran
Farmakodynamik:

Återupptagshämmare av noradrenalin och 
serotonin.

Ej i Sverige. (Fetzima i USA)

Noradrenalin/Serotonin blockad-potens

Levomilnocepran 1.7

Venlafaxin 0.1

Duloxetin 0.07

Levomilnocepran har preferens för blockad av 
noradrenalin framför serotonin

5 RCT på vuxna visar positiv effekt jf med 
placebo



Esketamin   (Spravato)

Godkänt i EU som nässpray till vuxna med

Svårbehandlad depression i kombination med SSRI eller SNRI

Verkningsmekanism: 

NMDA-receptor antagonist

Hypotes: förbättrad aktivitet i regioner som styr stämningsläge 



Esketamin

NMDA-receptor 
antagonist

Receptor för Glutamat
Vid blockad -minskad aktivitet postsynaptiskt



Vid Esketamin

GABA-neuronet dämpas – Glutamatneuronet mer aktivt

AMPA  receptorerna postsynaptiskt tros bli mer aktiverade

AMPA antas ha att göra med hur signaleringen fungerar i 
neuronet

NMDA/ receptorn mer med placiticitet i hjärnan att göra 



Ketaminstudie på ungdomar med 
behandlingsresistent depression, ej publ



Efter single-dos effekt kvar 14 dagar



Ketamin- studie på barn 9-17 år är pågående i USA. 
Patienter med depression + Hög suicidrisk. 
Avslutas 2022.



Esketamin 
dosering

Dosering vuxna: 

2 ggr/vecka en dos i varje näsborre vecka 1-4 

Underhållsbehandling: 

vecka 5-8 1 gång/v

Från v 9 1 gång varannan vecka

Effekten kommer snabbt efter timmar

Ofta i kombination med SSRI  

OBS! Stor missbruksrisk
Intas vid dagvårdsbesök med stöd av vårdpersonal



Esketamin 
biverkningar

Vanliga ca 25%

Dissociation

Huvudvärk

Somnolens

Yrsel

Illamående

Hög risk för beroende/missbruk  (Narkotikaklassat) 



Byta SSRI -
guide

Finns olika strategier att ta hänsyn till

• T ½ för preparat

• Risk för försämring - behandlingsavbrott

• Risk för biverkningar/serotonergt syndrom

7a28ed702ca5be2b-5e5ec67645ad-
Guidelines-switching-antidepressants_A4.pdf 
(nps.org.au)

Var särskilt försiktiga vid byte från Fluoxetin till 
Fluvoxamine 

https://www.nps.org.au/assets/7a28ed702ca5be2b-5e5ec67645ad-Guidelines-switching-antidepressants_A4.pdf


Risk för försämring



Risk för försämring om 
förtidig nedtrappning





Suicid i Sverige olika 
åldersgrupper 

31 % av alla dödsfall i gruppen 15-29 år 
suicid  

ökat sedan 2016    

2016 10.2 suicid/100000       

2018 13.6 suicid/100000



Suicid i gruppen
15-24-åringar  i
Sverige 







Autism och autistiska drag: ökad sårbarhet för suicid

Ökad risk för suicidala handlingar och suicid vid autism och autistiska drag

3 ggr vanligare med s-tankar hos unga med ASD jf med kontroller

5 ggr vanligare med s-tankar hos unga med ASD inom slutenvård (Conner CM et al 2020)

Suicidala intentioner vid ASD 

kopplade till

emotionsregleringssvårigheter

AST-drag vanligare hos personer 

som begått s-försök 

( Richard G et al.2019) 



Vad kan 
göras för att 

minska suicid 
hos unga?

• Alla barn och ungdomar inom BUP ska screenas 
för suicidialitet

• Alla behandlare behöver fråga om s-tankar 

• Raka screeningfrågor 

• Säkerhetsplan

• På samhällsnivå: Skolprogram, kunskap om 
psykisk hälsa och tillgång till elevhälsa 



DMDD
Dysruptive Mood Dysregulation Disorder



Dysforiskt syndrom med debut under barndom—DMDD 

Återkommande vredesutbrott orimliga i intensitet och 
varaktighet

Oförenliga med utvecklingsnivån

Minst 3 gånger per vecka

Irritabel och argsint sinnesstämning mellan utbrotten

Varat minst 12 månader

Mellan 6 – 18 års ålder, uppkomma innan 10 års ålder

Visar sig i minst 2 miljöer – hem, skola, kamrater



DMDD kriterier

Kan ej föreligga samtidigt som bipolärt syndrom eller trotssyndrom

Kan föreligga samtidigt som ADHD, depression, ångest, substansbruk

Svår irritabilitet är diagnostiskt ospecifikt

Överlappar med ADHD, trotssyndrom, intermittent explosiv

Begränsad evidens kring interventioner



DMDD - Bipolära syndrom

Hur skilja mani från irritabilitet

Hög prevalens bipolära i vissa grupper USA då irritabilitet hos 
prepubertala barn diagnostiserades som bipoläritet

Ny diagnos DMDD – för att separera ut

Debatteras om pre-pubertal bipoläritet förekommer eller ej

Ref: Duffy A. et al. Pre-pubertal bipolar disorder: origins and current status of the controversy.  
Int J of Bipolar Disorder (2020) 8:18 



DMDD
Ilskeutbrott och humörväxlingar/affektutbrott oftast inte bipolärt syndrom



Få studier på behandling av DMDD!
Ingen konsensus kring behandlingsalgoritm ännu



DMDD och ADHD 

Öppen studie  22 barn 9-15 år med DMDD och ADHD

Behandling med  metylfenidat i 4 veckor

71 % symtomreduktion irritabilitet

19 % försämrades

10 % ingen effekt



DMDD  tillägg av citalopram till metylfenidat

53 barn under 8 veckor
Alla med metylfenidat och fortsatta utbrott randomiserades 
tillägg av citalopram eller placebo



Resultat på irritabilitet

P<0.006

MPH+Citalopram 35 %

MPH + Placebo   6 % 

Ref: Towbin K. et al 2020 

Tillägg av SSRI minskade tydligt irritabilitet
hos ca 1/3 av barnen. Bakomliggande OCD,
ångest? 



43 barn 7-12 år med DMDD    DBT eller TAU (Treatment As Usual)  Följdes i 38 veckor

Remission rate DBT  52.4 %   (TAU 27.3%)

Respons rate DBT 90.4 %   (TAU  45.5 %)

Högre närvaro vid DBT

Terapeutisk behandling med DBT
vid DMDD effektivt



DMDD –
individualisera 

behandling

Identifiera andra psykiatriska tillstånd och behandla dem

Beteendeterapeutiska interventioner

Föräldrarstöd

Skolanpassningar

Om farmakologisk behandling: 

1.     Metylfenidat

2. SSRI + Metylfenidat

3. Aripiprazol/Risperidon + Metylfenidat

4. Valproat?  



Bipolära syndrom
Uppdatering och nyheter SFBUP 2021

Beata Bäckström 





Uppskatta din dag 
Ladda ner från App-store, Google play, Windows store

En app för att följa ditt mående över tid med stämningsdagbok 
och sömndagbok

Stämningsdagbok    Uppskattadindag.com



Behandlingsalgoritm i 
stora drag

Bipolär typ I   litium

Bipolärt typ II   lamotrigin, valproat (ej till flickor)

Vid otillräcklig stabilisering och i akuta faser tillägg av 
neuroleptika

quetiapin

aripiprazol

ziprasidone

lurasidon (bipolär depression)

olanzapin (svår mani)  



Behandling av akut mani hos barn 



Litium akutbehandling jf placebo 

Efter 6 veckor ses signifikant effekt 
jf med placebo. 
Vid svårare akut mani behövs
ofta neuroleptika för att 
korta förloppet



Akut mani barn och ungdomar
Risperidon måldos 2-4 mg   indikation  från 18 år

Aripiprazol måldos 10mg/d   indikation från 13 år 

Quetiapin måldos 400-600 mg indikation från 18 år

Ziprasidon måldos 80 mg/d  indikation från 10 år 

I kombination med Lithionit måldos 0.8-1.0 mmol/l  från 18 år

I vissa situationer Valproat ( men undvika till flickor)  

Akut mani kräver oftast neuroleptika
då litium tar tid 
Men starta upp litiumbehandlingen



Akut mani svårbehandlad

• Olanzapin 10-15 mg munsönderfallande

• Injektionsbehandling med neuroleptika och  LPT 

• im Aripiprazol 7.5-15 mg

• im Cisordinol Acutard 50 mg  (obs lång halveringstid) 

• ECT bör övervägas 



Förebygga 
återfall vid 
bipolära 
syndrom

1. Litium  skydd mot både mani och depressiva 
episoder  BD 1. målnivå 0.5-0.7 ( lägre under 
stabil fas)

2. Valproat  ( ej till flickor) 

3. Lamotrigin – BD 2 skydd ffa mot depressiva 
episoder – trappa upp enl fass 5 veckor till 100 
mg x2 – ta serum koncentraion efter 7 veckor. 
Målnivå 20-30 mmol/l 



Återfallsförebyggande
forts. 

1. Litium ibland kombinera med Lamotrigin vid uttalad 
dep.

2. Om litium ej möjligt: Aripiprazol 0,2 mg/kg kroppsvikt. 
Alt. Lurasidon ffa om mycket nedstämdhet.  

3. Undvik olanzapin! 

4. Vid god stämningsstabilisering behandla samsjuklighet 
ADHD, Ångest

Försiktig intrappning av metylfenidat eller SSRI



Bipolär depression 

Lurasidone 37 mg/d  - få biverkningar  indikation från 18 år 

Quetiapin 300 mg/d  indikation från 19 år  Obs vikt och sedering

Kombination: Olanzapine och Fluoxetin



Bipolär depression
Lurasidon 37 mg/d  -
få biverkningar  indikation från 18 år 

Quetiapin 300 mg/d  indikation från 19 år  
Obs vikt och sedering

Lurasidone RCT unga med bipolär depression



2 års öppen studie 
Alla medicinerar med Lurasidone efter v 7

Responsrate 1 år 88 %
Responsrate 2 år 91 %

Mean change på CDRS 
1 år - 13.4 poäng
2 år - 16.4 poäng

Vanligaste biverkningarna 
Illamående
Trötthet
Huvudvärk

Liten påverkan på prolaktin, metabola värden och vikt.


