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Psykos

Psykos - definition
• Är ett avvikande sinnestillstånd som medför

• svårigheter att värdera vad som är verkligt

Psykossymtomen

Psykossymptom är vanligt bland unga
Metaanalys av 19 epidemiologiska studier

• Vanligaste symtomet var röster
• Prevalens
• hos 9-12 åringar: 17%,
• hos13-18 åringar: 7,5%
BUDSKAPET: De flesta med röster i BUP ålder
har/får ingen psykossjukdom

Kelleher I et al. Psychol Med 2012:1857-63

Psykoserna
• Schizofreni spektrum
• Affektiva psykoser
• Organiska/toxiska psykoser
• Eller uppvisas ”bara” symtom på psykos utan att
personen verkligen är psykotisk dvs personen har ej
tappat realitetsuppfattning. Kan finnas vid PTSD,
borderline, autism, OCD.

Identifiera schizofreni

Incidens (debut) av schizofreni
8-12% har insjuknat i schizofreni före
18 år
Metaanalys av alla 192 kohortstudier i världen fram till 2020 som visar på debutålder
Andel som insjuknat
incidens

Räkneexempel:
För ett normallän (ex. Halland)
4000 17-åringar i befolkningen
Prevalens schiz bland vuxna 0,8%
10% ska ha insjuknat före 18 åå
Detta ger 3,2 patienter i ålder 17 år
Dessutom för <17 år kanske 3 patienter till

BUDSKAPET
Schizofreni diagnos bör
finnas hos sex patienter
i ett normallän/region

Solmi M et al.Molecular Psychiatry 2021 June

Schizofreni – skral identifiering på BUP
Här jämförs studier där diagnos ställts både inom BUP (17,6 år) och vuxenpsyk (23,9 år)

månader
Varför fördröjning på BUP?
•Otydligare symtombild
(+negativa, +disorganiserade)
•Mer gradvist insjuknande
•Samsjukligheten döljer
•Bristande kompetens

BUDSKAP
Dröjsmålet med korrekt diagnos är betydligt längre på BUP
Vad ska vi titta efter för att identifiera schizofreni tidigare?!

Stentebjerg-Olesen et al,
J Ch Adolesc Psychopharm
2016:410-427

Schizofreni
(enligt DSM-5)

Schizofreni är heterogen
ett syndrom med många dimensioner
Schiz är en historiskt stabil diagnos
men besvärande heterogen
Diagnosen fångar inte variation i
1.Symtomprofil
2.svar på behandling
3.funktion o prognos
Dimensionell värdering tar upp
1-5. A kriterier (hall, vanf, tanke
katatoni, negativa sy)
6-7. Mani o depression
8. Kognitiv funktion
Skattat 0 (intet) – 4 (max)

BUDSKAPET: kartlägg noga den
specifika profilen för din patient med schizofreni

A. Schiz m positiva sy
B. Schizoaffektiv
C. Schiz m defektbild

Heckers S et al, Schiz research 2013,11-14

Hitta unga med schiz!
• Premorbid fas: Schizofreni hos unga påverkar utvecklingen brett vad gäller
språk, motorik och socialt. Ofta lite sen, passiv och långsam, kanske också
udda.
• Prodromal fas: Insjuknandet sker gradvis efter pubertet där
tankestörningar, misstänksamhet, negativa symptom och funktionstapp är
mest typiskt. Tappat greppet om tonårslivet, blir alltmer ”konstig”. Sämre
hygien.
• Akut episod: Rädd, inadekvat, beter sig märkligt, tappat realitetsförankring,
kanske hör röster men pratar ogärna om detta, isolerar sig. Röster
konverserande eller kommenterande eller hörbara tankar.
Vanföreställningar om kontroll, förföljelse, hänsyftning

Schizofrenidiagnos
– hållpunkter för att hitta rätt
• De flesta unga med hallucinos har EJ en psykos
• Gå igenom ärftligheten för psykos
• Atypisk autism med försämring i tonår kan vara en
inkörsport
• Tänk på schizofreni om funktionen dalar genom tonåren
och patienten har blivit mer konstig
• Omvärdera din diagnos utan prestige

Schiz vs. affektiv störning
• Affektiva sjukdom o särskilt mani kan ha framträdande och färgstark psykos
men
• Premorbid funktion normal/ängslig och välfungerande
• Insjuknandet mer episodiskt med smådep och instabila känslor
• Mer utåtriktad men ingen ”personlighetsförändring”
• Omvänt så kan insjuknande i schizofreni tolkas som affektivt
• Negativa symtom tolkas som depression
• Grandiositet tolkas som mani MEN
• Tappad realitetsförankring innebär att man uppfattas ”konstig” på ett mer
genomgripande sätt

BUDSKAPET: följ förloppet och episodisk bild med affektiv färg (aff)
vs en mer kronisk, udda bild och ökande negativa symtom (schiz)

Schiz vs. organisk orsak
• Tänk på o ta anamnes för
•
•
•
•
•
•
•

CNS infektion
Delirium
Tumör
Endokrin sjukdom
Genetisk avvikelse (ex 22q11 dvs velocardiofacialt sm)
Autoimmun sjukdom (ex NMDA receptor encefalit)
Toxisk påverkan – ecstasy, amfetamin, kokain, spice, cannabis, LSD

• Utred bara på rimlig misstanke
•
•
•
•
•

Avsaknad av ärftlighet för psykos
Helt normal premorbid utveckling
Akut debut
Katatona, fluktuerande symptom med aggressivitet, mutism, neurologi
Men U-tox bör alltid kollas

• Ta alltid utgångsprov metabolt och leverstatus!

Schiz vs. atypisk hallucinos

som troligen är del av icke-psykotisk störning - trauma??
• Situationsspecifik
Kommer vid ilska eller i särskilda situationer och syftar till att få stöd
eller få sin vilja igenom
• Detaljerad
Detaljer i kläder, färger o ansiktsuttryck; sammanhållen och tydlig
beskrivning, ju tydligare beskrivning ju mindre trolig som psykos
• Kopplad till trauma
Innehållet upplevs av patient som påminnande om tidigare trauma
• Inte kopplad till observerbar psykos
Patienten ter sig inte psykotisk i sitt vardagliga beteende

McClellan J, AACAP Orlando 2013

Schiz vs. autism/språkstörning

* Autism har oftast inte psykossymtom utan då
dominerar socialt ointresse, språklig avvikelse och
beteendefixeringar.
* Språkstörningar liknar tankestörning vid schiz men har
alltid funnits.
* Omvänt så kan schizofreni ofta ha autismdrag före
psykosen och har sin grund i liknande mutationer och
störningar i hjärnutveckling. Vid schiz ska man se en
”knick” i utveckling i samband med ett insjuknande
med nytillkomna positiva symtom.

Högrisk psykos

Vad är DSM-5 högrisk för psykos?
A. Minst ett symtom som ger anledning för vård men med
hyfsat intakt realitetstestning
A. Vanföreställningar
B. Perceptionsstörning/hallucinationer
C. Desorganiserat tal/kommunikation

B. Förekomst minst x1/vecka under senaste månaden
C. Symptomet ska ha debuterat/förvärrats senaste året
D. Förklaras inte bättre av annan DSM-5 diagnos
BUDSKAPET
Högrisk psykos blev ingen diagnos – DSM 5 sektion III = ”pipeline”
Pga otillräckligt stöd
En minoritet konverterar till psykos
Var försiktig med prematur psykosdiagnos

Hög risk för psykos
vad göra?
Metaanalys av 26 RCT studier med n= 2351 som jämfört effekt av interventioner för
personer med ”ultra high risk for psychosis”

Farmaka hade ej effekt
KBT hade effekt

1

Kognitiv
Beteendeterapi

0,8
0,6

*

*

0,4
0,2
0
6 månader
BUDSKAPET Vid psykosrisk
Sätt inte in psykosmedicin
Utan starta med KBT

1 år

1,5-4 år

Mei C et al Clin Psychol Review 2021

Läkemedel vid schizofreni

Effekt av neuroleptika

6 veckors RCT till 13-17 åringar med schizofreni
Ljusblå stapel visar förbättring i PANSS symptom av placebo. Färgad stapel av medicin

BUDSKAPET: Effekt modest. Mest sign. för risp o lurasidon
Lägre dos lika bra =risperidon 1-3 mg resp. lurasidon 40 mg
Högre dos bättre för aripiprazol 30 mg och quetiapin 800 mg

Correll CU vid AACAP 2021 och från
J Clin Psych 2011:655-670

Lurasidon vid schiz
nätverksmetaanalys
Nätverksmetaanalys av en RCT med lurasidone (n=326) jämfört med elva RCT vid
schizofreni mestadels tonåringar men en studie med yngre (n=2100)

Förbättring i PANSS symptom

BUDSKAPET Lurasidon bättre än placebo
Men ingen sign skillnad mellan preparaten
Fast man anar trend mot ola, risp>que, ari, lura

Arango C et al. Eu Ch Adolesc Psychiatry 2020:1195-1205

Lurasidon vs neuroleptika
ingen viktökning

Arango C et al. Eu Ch Adolesc Psychiatry 2020:1195-1205

Lurasidon vs neuroleptika
färre avhopp än aripip

Antal avhopp under studien brukar vara ett robust mått på
nyttan av en medicin där både effekt och biverkningar vägs in

Arango C et al. Eu Ch Adolesc Psychiatry 2020:1195-1205

Lurasidon vs neuroleptika
samma EPS som övriga

BUDSKAPET
Lurasidon ter sig som ett hyggligt effektivt alternativ
Med god biverkningsprofil och god effekt/risk balans

Arango C et al. Eu Ch Adolesc Psychiatry
2020:1195-1205

Lurasidon viktneutral över tid
Studie över två år där tonåringar på lurasidon (n=271-156) jämfördes med
förväntad viktökning

Correll CU et al CNS Spectrum 2020

Biverkningar psykosmedel
Man gick igenom 9 nätverksmetaanalyser, 39 metaanalyser, 90 RCT och 8 kohortstudier och
extraherade data om 78 möjliga biverkningar på n=337 686 barn och unga.
8 psykosmedel hade rapport 15+ biverkningar och avhopp pga biverkan var inräknat som biverkan

BUDSKAPET om risk biverkan
Lurasidon bäst
Olanzapin (risperidon) sämst

Förklaring
Stapel = andel av biverkningar som analyserats
Svart del = läkemedel värre än placebo
Grå del = läkemedel samma som placebo
Solmi M et al. World Psychiatry 2020:214-32

Biverkningar psykosmedel
Man gick igenom 9 nätverksmetaanalyser, 39 metaanalyser, 90 RCT och 8 kohortstudier och
extraherade data om 78 möjliga biverkningar på n=337 686 barn och unga.
8 psykosmedel hade rapport 15+ biverkningar och avhopp pga biverkan var inräknat som biverkan
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Lurasidon bäst
Olanzapin (risperidon) sämst
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Solmi M et al. World Psychiatry 2020:214-32

Viktökning av psykosmedel
Lägga till metformin eller byta preparat?; 1

Patienter 8-17 år med psykos, bipolär sjd eller depression m psykos som hade ökat kraftigt (10+%)
i vikt pga psykosmedel (n=117) fick alla utbildning med hälsoråd och randomisering till
1. Samma psykosmedel (n=45), 2. samma psykosmedel+metformin, (n=47) 3. byte till
aripiprazol/molindon (alt. även perfenacin om ari först) (n=30)
från Improving Metabolic Parameters in Antipsychotic Child Treatment (IMPACT)

Baseline medicin:
Aripip 46%
Risp 39%
Zip 8%
Ola 4%
Que 3%

VIKT

Metformin dosering
<50 kg till 1 g/d
50-70 kg till 1,5 mg/d
>70 kg till 2 g/d

Correll CU World Psychiatry 2020:69-80

Viktökning av psykosmedel
Lägga till metformin eller byta preparat?; 2

Patienter 8-17 år med psykos, bipolär sjd 84% eller depression m psykos som hade ökat (10+%)
i vikt pga psykosmedel (n=117) fick alla samtal med hälsoråd och randomisering till
1. Samma psykosmedel, 2. samma psykosmedel+metformin, 3. byte till aripiprazol/molindon
från Improving Metabolic Parameters in Antipsychotic Child Treatment (IMPACT)

ES
1

Förbättrat fasteglukos
***

0,5

Förbättrat övrigt diabetes lab

Vid Metformin men ej vid switch
V12 lägre insulin***
V12 lägre HomaIR*** (proxy ins res)
V24 lägre HbA1c*

*

0
metformin

switch

Biverkningar av metformin
• Mer illamående, diarré o magont
men inte avhopp dvs initialt/lindrigt
• Mindre irritation/aggr och impulsivitet!

BUDSKAPEN Kostråd otillräckligt
Både Metformin tillägg och byte till ari är effektivt
Metformin tolereras väl och ser metabolt bättre ut

Correll CU World Psychiatry 2020:69-80

Fettökning av neuroleptika
Unga 6-18 år (n=144) fick antingen aripiprazol, risperidon eller olanzapin under 12veckor. Man
mätte fettmassa med Dexa-våg före och efter neuroleptikan

BUDSKAPET Fettmängd ökar
Mest för olanzapin medan ari var lika dåligt som risp
Svenska Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri
Var återhållsam med neuroleptika och mät midja och lab!

32

Nicol G, AACAP 2021

BMI avspeglar fettökning
Unga 6-18 år (n=144) fick antingen aripiprazol, risperidon eller olanzapin under 12 veckor.
Man mätte fettmassa med Dexa-våg samt kroppsmått och lab för att se vad som bäst korrelerade
med fettökningen

BUDSKAPET: BMI är ett bra
mått på ökat fett och lika bra
som midjemått. Mät och väg!!

Svenska Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri

33

Nicol G, AACAP 2021

Diabetesutveckling av neuroleptika
Unga 6-18 år (n=144) fick antingen aripiprazol, risperidon eller olanzapin under 12. Man
mätte perifer insulinresistens via förmåga av perifera celler att ta upp glukos

BUDSKAPET
Olanzapin och aripiprazol driver på perifer insulinresistens, risp ok!
Svenska Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri
Var återhållsam med neuroleptika och håll koll på fasteglukos <5,55

34

Nicol G, AACAP 2021

”Neuroleptika ger accelererat åldrande”
driver fettrubbning och diabetes

Svenska Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri

Nicol G, AACAP 2021
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Bentäthet grundläggs i tonår

Risperidon hämmar benmassa genom dopaminblockad som:
• hämmar osteoblast via autonom adrenerg styrning
• Stimulerar osteclaster (bryter ner ben)

BUDSKAPET Risperidon (neuroleptika med D-block?)
minskar benmassa och exponering i tonår kan leda till
osteoporos längre fram i livet. Använd neuroleptika
Svenska Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri
när det är nödvändigt men inte slentrianmässigt

Motyl K AACAP 2021
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Dags för Lurasidon (Latuda®)?!
Lurasidon är ett nytt neuroleptikum som i Sverige har indikation schiz>18 år
I USA finns indikationerna schiz, och bipolär sjukdom

Lurasidon är en analog med ziprasidon men med
• längre halveringstid, T1/2 = 18 timmar (Bättre än zip )
• Ingen QT förlängning, (Bättre än zip )
• Ska tas med mat annars illamående (Samma som zip )
• Viktneutralitet (Samma som zip )
• RCT hos ungdomar med sign effekt (Bättre än zip )
• bipolär depression
• Schizofreni
• Bästa tolerabilitet!
BUDSKAPET
Lurasidon kan vara 1a handsalternativ
vid schizofreni

Behandlingsresistent schizofreni

Behandlingsresistent schizofreni
definition
• Två olika psykosmedel har provats
• Minst 6 veckors behandling per läkemedel
• Tillräcklig dos
• För vuxna: mediandos för akutbehandling enligt FASS
• Risperidon 5 mg

• Annars 600 mg klorpromazinekvivalenter

• Minst 80% följsamhet. Plasmanivå uppmätt.
• Kvarstående minst måttlig svårighetsgrad
• PANSS
• funktionsskala
BUDSKAPET Utvärdering efter max två månader
Pressa ut max nytta av neuroleptika och bestäm sedan

Howes OD et al. Am J Psychiatry 2017:216-229

Tidig debut prediktor för behandlingsresistens
vid schizofreni (TRS)
Metaanalys av 12 kohortstudier vid schizofreni sjukdom med debut 16 år- och
man kunde jämföra andel TRS med övriga patienter

• ENDA KONSISTENTA PREDIKTORN = LÄGRE ÅLDER VID DEBUT
• Förekomst ¼ - 1/3 bland 1a gångsinsjuknanden
• Sannolikt vanligare på BUP

• Möjliga prediktorer
•
•
•
•

Man
Född höst/vinter
Lägre premorbid funktion
Uppväxt på landet

BUDSKAPET Vi på BUP bör vara särskilt
på vakt efter otillräcklig effekt av psykosmedel

Smart SE et al. Psychol Med 2021:44-53
Siskind D et al. Br J Psychiatry 2022, 115-120

Farmaka vid schizofreni

Rätt diagnos??

Utgångsvärden
vikt, midja, lab
motorik

Lurasidon 8 ve
(mitt tillägg)

Risperidon,
aripiprazol,
paliperidon,
quetiapin
8 veckor

Risp/ari/pali/que,
olanzapin?
8 veckor
(mitt tillägg)

Klozapin
om ej klart
bättre på 2-3
medel x 8
veckor

Läkemedelsverket 2013 och egna tillägg

Behandlas unga i Sverige med klozapin
på BUP?
• Material: Alla BUP regioner i landet under perioden 2016 – 2020
(mätning över 5 år för att minska effekt av slumpen)
• Metod: Användning av läkemedlen
• klozapin och
• litium samt
• ECT

som indikator på att de svårast sjuka med behov av specifik behandling
verkligen identifieras och får adekvat behandling

Läkemedelsverket 2013 om schizofreni hos
unga

Klozapin 2016 - 2020
Antal individer/ 1000 individer 13-17 år gamla som fått klozapin under en 5-årsperiod
0,35

Linjen motsvarar ½ nyinsättning på
10 000 tonåringar och år

0,3
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Konservativt räknat:
@bör ett normallän ha 5 scz-patienter varav 3,2 är 17 år
@1/2 av dessa är terapiresistenta o bör få klozapin.
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Klozapin förekom inte/nästan inte för 31% av befolkningen
BUDSKAPET: Klozapin är mycket ojämnt fördelat och underanvänt. Detta detta kan inte motsvara behovet utan styrs

Data från
Socialstyrelsens register

”head-to-head” fem RCT som jämför vanliga neuroleptika vid schiz och tre RCT som jämför
_____Vanliga vs vanliga neuroleptika________ Klozapin vs vanliga neuroleptika

BUDSKAPET Endast klozapin är bättre
Men dessa studier selekterar för terapiresistens
Sätt in klozapin när vanliga psykosmedel inte hjälper!

Correll CU Curr Opin Psychiatry 2013:219-30

Klozapin - kliniska tips, 1
• INDIKATION
•
•
•
•

Behandlingsresistent schizofreni/psykos (2 neuroleptika provade) ska få klozapin!
Behandlingsresistent mani och schizoaffektiv sjukdom
Kan provas i svårbehandlade fall av svår aggressivitet o suicidalitet
Alternativ vid tardiv dyskinesi eller dystonier

• VAD ÄR SPECIELLT MED KLOZAPIN?
•
•
•
•

”mjukast” dvs högst 5HT2A/D2 kvot = ”lätt” på D2 och då ej EPS/dysfori
Komplex och omfattande receptorblockad på serotonin, dopamin, histamin, kolinerga, adrenerga banor
Överlägsen andra psykosmedel när dessa är otillräckliga
Fortsatt förbättring efter 3-6 månader (medan vanliga neuroleptika planar ut efter 4 veckor)

• BIVERKNINGAR
•
•
•
•
•

Ökad aptit och viktuppgång med metabola risker som diabetes,
Sedation men också god sömn, förstoppning,
Salivation (nattetid),
högt eller lågt blodtryck, tachycardi, feber, eosinofili
Men ej/mkt sällan EPS/dysfori/amotivation, prolaktin/sexuella biverkningar. ”Feel good”

• RISKER

• Neutropeni 0,5-1%, EP-anfall 3%, cardiomyopathi/myocardit ?%, toxisk megacolon ?%

Kranzler HA, AACAP 2021

Klozapin - kliniska tips, 2
• FÖRBEREDELSER
•
•
•
•

Indikation? = 2 farmaka x 8 veckor x adekvat dos x påtagliga symptom och låg fu
Vikt, längd, midjemått
Metabol panel inkl HbA1c, leverprover, full blodbild m diff och neutrofila>2,0
Puls, Blodtryck, EKG

• INSÄTTNING

• Måldos 300 (-600) mg, starta med allt till natt (kl 19-20) men tvådos efter 300
• Starta 12,5-25 mg x 2 dagar, öka varannan dag
• Låt tidigare psykosmedel ligga kvar till klozapin 100 mg och då kan försiktig korstitrering starta med
reducera 1/3 av neuroleptikan medan klozapin trappas upp till 150 -200; reducera ytterligare 1/3 och
klozapin 250 -300 och sätt då ut tidigare neuroleptika

• KONTROLLER
•
•
•
•
•

Blodbild m diff varje vecka x18 veckor sedan varje månad
Veckovis i början: Fråga om förstoppning, plötslig trötthet/tappa kondis
Efter titrering: Serumnivå klozapin och nytt EKG med fråga ”tecken på myocardit”
Varje månad: puls, blodtryck, vikt, längd och midja
Efter 3, 6 och var 6e månad metabolt lab

• INTERAKTIONER

• Klozapin kan höja nivå av: fluoxetin, karbamazepin
• Klozapin koncentration ökas av: fluvoxamin, ciprofloxacin; kan ökas av kaffe, p-piller, SSRI, bupropion,
erytromycin
• Klozapin koncentration reduceras av: tobaksrökning/snus, Johannesört, karbamazepin

Kranzler HA, AACAP 2021

Klozapin – hantera biverkningar
• APTITÖKNING

• Kostråd (drick vatten, ej sött!) ät frukost o måltider men inte skräp, fysisk aktivitet, metformin, ev topiramat,
aripiprazol, GLP-1 rec antagonist (pediatrik)

• SEDATION

• Allt till natten men inte för sent utan 12-14 timmar före man ska vara igång

• FÖRSTOPPNING

• Dricka mycket, fysisk aktivitet. Mat med fiber (knäckebröd etc), laktulos men inte bulkmedel, bisakodyl
(dulcolax)

• TACHYCARDI/ORTOSTATISM

• Långsammare titrering
• Vilopuls>120 eller tappa kondis = kardiologremiss

• NATTLIG SALIVATION

• Byta örngott dagligen, guanfacin, atropin ögondroppar under tungan

• ENURES

• Råd ang vätskerestiktion kväll, desmopressin (minirin)

Klozapin –hantera risker
• NEUTROPENI

• Följ provtagningsprotokoll och ha monitorering 365
dagar/år! Vem kollar?
• Om habituellt låga vita: blodprov efter fysisk aktivitet,
addera litium
• Akut blodbild ska tas vid feber >38,5, informera om detta!

• HJÄRTBESVÄR

• Informera/fråga om kondis och allmän
sjukdomskänsla/trötthet - remittera!

• EP-ANFALL

• Starta upp lamotrigin men behåll klozapin, ev med lägre dos
under titrering av lamotrigin

Klozapin – våga prova!
•Rätt patient
• = nästan garanterad förbättring
• Vid biverkningar, lugnare takt
• Håll ut för klozapin vinner på sikt
• Hjälper våra mest drabbade unga till ett liv

Depression

Socialstyrelsens registerstudie av unga med
depression eller ångestsyndrom eller SSRI
år 2008.
Uppföljning via register
år 2019.
Socialstyrelsen Art nr 2021-12-7721

Depression och prognos
Svensk registerstudie av unga 10-17 (n=6066) resp 18-25 år (n=16321) som nydiagnostiserats med depression eller
ångestsyndrom eller som fått ett 1a uttag av antidepressiva under 2008 jämfördes med referensgrupp av övrig
befolkning (n=1663623) förutom de som fått diagnos/medicin 2006-7. Uppföljning via register. Data kontrollerades
för samsjuklighet. Uppföljning via register för år 2019 dvs vid 21-28 resp 26-33 års ålder

Prevalens:
Pojke -17;
Flicka -17;
Man 18-25;
Kvin 18-25;

0,5%
0,9%
1,6%
2,7%

Samsjuklighet 10-17:
Psyk
20-30%
”Neuropsyk” 25-40%
Avlidna
Pojke/man
3-4%
Flicka/kvinna 1-1,5%
BUDSKAPET Den studerade gruppen var
”smal” dvs sannolikt måttlig+ - svår dep/ång
Samsjukligheten i BUP gruppen mkt hög

Socialstyrelsen Art nr 2021-12-7721

Depression, suicid och död
Svensk registerstudie av unga 10-17 resp 18-25 år som nydiagnostiserats med depression eller ångestsyndrom eller som fått ett 1a uttag av antidepressiva under 2008 jämfördes med referensgrupp av övrig
befolkning förutom de som fått diagnos/medicin 2006-7. Uppföljning via register för år 2019 dvs 21-28 åå. .
Data kontrollerades för samsjuklighet.

Relativ
Risk

3
2,5
2
Pojkar 10-17

1,5

Flickor 10-17
1
0,5
0
S-försök

Suicid

Annan död
Socialstyrelsen Art nr 2021-12-7721

Depression och social funktion
Svensk registerstudie av unga 10-17 resp 18-25 år som nydiagnostiserats med depression eller ångestsyndrom eller som fått ett 1a uttag av antidepressiva under 2008 jämfördes med referensgrupp av övrig
befolkning förutom de som fått diagnos/medicin 2006-7. Uppföljning via register för år 2019 dvs 21-28 åå.
Data kontrollerades för samsjuklighet.
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Socialstyrelsen Art nr 2021-12-7721

Depression och utbildningsgrad
Svensk registerstudie av unga 10-17 resp 18-25 år som nydiagnostiserats med depression eller ångestsyndrom eller som fått ett 1a uttag av antidepressiva under 2008 jämfördes med referensgrupp av övrig
befolkning förutom de som fått diagnos/medicin 2006-7. Uppföljning via register för år 2019 dvs 21-28 åå.
Data kontrollerades för samsjuklighet.

Relativ
Risk

2

1,8
1,6
1,4
1,2
1

Pojkar 10-17

0,8

Flickor 10-17

0,6
0,4
0,2
0
Ej gymnasium
Socialstyrelsen Art nr 2021-12-7721

Depression och prognos
slutsatser

Svensk registerstudie av unga 10-17 resp 18-25 år som nydiagnostiserats med depression eller ångestsyndrom eller som fått ett 1a uttag av antidepressiva under 2008 jämfördes med referensgrupp av övrig
befolkning förutom de som fått diagnos/medicin 2006-7. Uppföljning via register. Data kontrollerades
för samsjuklighet.

• Vid depression/ångestsyndrom/SSRI är
• samsjuklighet hög
• förloppet långdraget med sämre skolgång och mer behov av ekonomiskt bistånd
• risken för självmord förhöjd och för pojkar även för annan död

• Mer kunskap behövs om evidensbaserade tidiga insatser
• De kroniskt sjuka behöver adekvat och långsiktig vård
Socialstyrelsen Art nr 2021-12-7721

Senaste meta analysen om behandling vid
depression

Senaste meta analysen om behandling
vid depression
Nätverksmetaanalys fram till 2019 av RCT studier (n=71) på depression 0 – 18 år (n=9510 deltagare) med
farmaka (n=16), psykoterapier (n=7) och kombinationsbehandlingar (n=5)

Låg till mycket låg
kvalitet på data. OBS
pga
1. Bristande rapport om
hur randomisering dolts
2. Psykoterapier kan inte
vara dubbel-blinda
3. Dosnivåer adekvata?
4. Obstid mest 8 ve =kort
vad gäller terapi o bive
5. Få head-to-head studier

Zhou X et al
Lancet Psychiatry
2020;7:581-601

Effekt: bara fluoxetin slår placebo
Flx + KBT > KBT (es 0,78)
Flx + KBT > psykodyna
IPT > psykologisk kontroll

(es 1,14)

Flx + KBT = Flx (es 0,22)
Effektstorlek
(es/smd)
Liten 0,2
Måttlig 0,5
Stor 0,8

BUDSKAPET
Fluoxetin är bäst i test

Zhou X et al
Lancet Psychiatry
2020;7:581-601

Effekter vid depression hos unga är
sämre än hos vuxna, varför?
• Neurobiologiska skillnader kan göra unga mer reaktivt
sårbara/tillgängliga för sociala händelser via HPA axeln
• Lägre statistisk power i RCT på unga
• Högre placebosvar hos unga (45%) vs vuxna (36%) (pga
designproblem eller pga neurobiol/diagnostik?)

• Psykoterapier är inte tillräckligt anpassade till
ungdomar

BUDSKAPET
Unga ska först få psykopedagogisk behandling
Börja aldrig med SSRI vid 1a besöket

Avbrytanden som vid placebo
Endast imipramin < placebo

BUDSKAPET
SSRI tolereras väl

Zhou X et al
Lancet Psychiatry
2020;7:581-601

Venlafaxin driver suicidalitet
Med förbättrad statistisk analys
som tar hänsyn till tidsfaktorn så
drivs ökad suicidalitet enbart av
Venlafaxin.
Osäkerhet finns pga brister i
rapportering
Venlafaxin har kort halveringstid
på 5-11 timmar, vilket passar sämre för unga
Suicidalitet ska fortsatt följas i
starten av SSRI
BUDSKAPET
Venlafaxin ska undvikas
och kan vara 3-4e handsmedel

Zhou X et al
Lancet Psychiatry
2020;7:581-601

Biverkningar antidepressiva
Man gick igenom 9 nätverksmetaanalyser, 39 metaanalyser, 90 RCT och 8 kohortstudier och
extraherade data om 78 möjliga biverkningar på n=337 686 barn och unga.
6 antidep hade rapporter om 20+ biverkningar och avhopp pga biverkan var inräknat som en biverkan

Förklaring
Stapel = andel i % av 78 biverkningar som fanns beskrivna
Svart del = läkemedel värre än placebo
Grå del = läkemedel samma som placebo

BUDSKAPET
Fluoxetin och escitalopram bäst
Venlafaxin sämst

Solmi M et al. World Psychiatry 2020:214-32

Biverkningar antidepressiva
Man gick igenom 9 nätverksmetaanalyser, 39 metaanalyser, 90 RCT och 8 kohortstudier och
extraherade data om 78 möjliga biverkningar på n=337 686 barn och unga.
6 antidep hade rapporter om 20+ biverkningar och avhopp pga biverkan var inräknat som en biverkan
Illamå/
kräk

Avhopp

Diarre´

Huvudvärk

Anorexi

Viktökning

fluoxeti
sertrali

Suicidalitet

+
+

+

+

escitalo

+

venlafa
duloxet

Viktminsk

+
+

+

BUDSKAPET
Fluoxetin och escitalopram bäst
Venlafaxin sämst

+

+

+

+

Solmi M et al. World Psychiatry 2020:214-32

SSRI hjälper inom 2 veckor
Metaanalys av 13 dep studier 6-17 år med n=3004

70% av effekt
efter två veckor

BUDSKAPET: SSRI vid depression
ger merparten av effekt inom 2 veckor
= vänta max 3 veckor för utvärdering

Varigonda et al. JAACAP 2015

Antidepressiva - dosering

Bloch M, AACAP 2021

SSRI och tillväxt

IGF = Insulin like Growth Factor

BUDSKAPET GH pulsar driver påSvenska
IGF-1Föreningen
och för Barn- och ungdomspsykiatri
Tillväxtspurt sker i 13-14 års ålder

Calarge C AACAP 2021
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SSRI och tillväxt

Det är i Tanner stadier 3 och 4
som man ser en sign korrelation
mellan SSRI och mindre längdtillväxt

BUDSKAPET Fluoxetin inhiberar GH pulsar och därmed IGF-1
vilket kan reducera längdtillväxtSvenska
i tillväxtspurten
(Tanner 3-4).
Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri
Ge aldrig SSRI i onödan under tillväxtspurten (13-14 åå)

Calarge C AACAP 2021
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Vuxna med behandlingsresistent
depression – vad hjälper?
A

GRADERING
Av
EVIDENS

A

A

A. Högt = 2 RCT
/systematisk översikt
B. Måttligt = 1 RCT
+ 2 svagare kontroll

A

A

B

B

C

A

C. Begränsat = 2 studier
medelhögt bevisvärde
D. Otillräckligt = kontrollerade studier saknas

Dwyer J et al. Am J Psychiatry 2021:352-362

Vuxna med behandlingsresistent
depression – hur snabbt hjälper det?

Dwyer J et al. Am J Psychiatry 2021:352-362

Unga med behandlingsresistent
depression (TRD) – vad hjälper?
Det enda RCT studien
har varit Tordia studien
från ca 2010 för TRD 13-17 år

Byte till
venlafaxin
= byte till
SSRI

Tillägg av
KBT
hjälper

???

???

Bloch M, AACAP 2021

Behandlingen av depression funkar inte –
vilka är begreppen
Behandlingsresistent
Besvärande
symptom

1. En psykoterapi
2. Ett SSRI

Behandlingsrefraktär
Besvärande
symptom

1. En psykoterapi
2. Ett SSRI
3. Ett antidepr

Behandlingen av depression funkar inte – vad
ska man kolla?
Kognitiv
beteendeterapi

Medicinering

Hemuppgifter?

Adekvat dos &
tid = flx 20-40
mg x 8 veckor

Föräldrar
involverade?

Följsamhet ?

Tankemönster
som driver dep.
identifierats?

Ketamin vid depression
funkade hos tonåringar
N=17 tonåringar på 15,5 sd 1,4 år med depression sedan 21 sd 19 månader som ej svarat på 3,2 sd 1,9
antidep medicineringar fick cross over antingen iv. ketamin 0,5 mg/kg x40 min eller iv midazolam 0,045 mg/kg
och den andra infusionen i cross over två veckor senare
Effektstorlek dag 1
= 0,78

Dwyer, JB et al. Am J Psych 2021:352-362

Ketamin vid depression
Biverkningar

Ketamin 0-2 tim
• dissociation
• systoliskt blodtryck +15 mm
• puls +13 slag

Ketamin efter 2 tim
• Inga biverkningar!

BUDSKAPET Lovande resultat men ännu ej kliniskt
bruk på BUP pga risk missbruk och kognitiva biverkan

Dwyer, JB et al. Am J Psych 2021:352-362

Hur verkar ketamin? (farmakodynamik)
Internationell panel av 25 experter utformade konsensusdokument om ketamin/esketamin till vuxna
med behandlingsresistent depression.

Inhibering av
NMDA
receptor på
GABA
interneuron

glutamatvåg

Aktivering av
AMPA receptor

Intracellulära
kaskader med
+BDNF, +mTOR

NMDA (N-metyl-D-aspartat) och AMPA α-amino-3-hydroxi-5-metyl-4-isoxazol-propansyra)
är jonkanalkopplade receptorer för glutamat.
BDNF Brain-derived neurotrophic factor) är ett signalprotein som agerar som nervtillväxtfaktorer
mTOR (”mammalian/mechanistic target of Rapamycin”) är ett serin/treonin-kinas av betydelse för
processer som styr tillväxt, hälsa, sjukdom och åldrande

Dessutom kan effekten ske genom att
1/ dämpa subgenualACC;
2/ aktivering av opioid-rec
3/ via andra receptorer som sigma, Na, Ca

McIntyre RS et al. Am J Psych 2021:383-399

Hur hanterar kroppen ketamin? (Farmakokinetik)
Internationell panel av 25 experter utformade konsensusdokument om ketamin/esketamin till vuxna
med behandlingsresistent depression.

biotillgänglighet

Halveringstid

Metabolism

• Intravenös 100%
• Nasal 30-50%
• Oral 10-20%

• Ketamin 2-4 timmar
• Esketamin (nasal) 5 timmar

• CYP3A4
• CYP2B6

McIntyre RS et al. Am J Psych 2021:383-399

Dosering av ketamin?
Internationell panel av 25 experter utformade konsensusdokument om ketamin/esketamin till vuxna
med behandlingsresistent depression.

Intravenös
ketamin

• 0,5-1,0 mg/kg under 40-60 min
• x2/vecka under 2 veckor (4
beh)

Nasal
Esketamin

• 56-84 mg intranasalt
• x2/vecka under 4 veckor (8
beh)

McIntyre RS et al. Am J Psych 2021:383-399

Effekt av ketamin till vuxna
Internationell panel av 25 experter utformade konsensusdokument om ketamin/esketamin till vuxna
med behandlingsresistent depression.

En månad Esketamin
(n=774)

Återfallsprevention
Esketamin

Suicidalitet

• Antidep + pbo/esk
• Effektstorlek 0,36
• NNT 7 för remission

• Antidep + pbo/esk
• Om remission: -51% vs pbo
• Om respons: -70%
• Suicidtankar minskar under 7 dagar
• Och under 6 veckor vid en kur
• MEN ej visat efter 6 veckor och ej på suicid
• Dock suicid inträffat efter avslutat ketamin

McIntyre RS et al. Am J Psych 2021:383-399

Biverkningar av ketamin till vuxna
Internationell panel av 25 experter utformade konsensusdokument om ketamin/esketamin till vuxna
med behandlingsresistent depression.

Dissociation

• Peak efter 40 min och släpper efter 2 t
• 72% iv – 36% nasalt
• Bryter blindning men driver ej psykos

Kognitiva/neurologiska

• Yrsel, sedation, ”light headedness”
• Preklin test visar på exotoxiska lesioner

Hemodynamiska

Urologiska

• Ökar puls och blodtryck med efterföljande
• Palpitationer, arrytmier, bröstsmärtor, hypotension
• Oftast asymptomatiskt men ej tolerans

• Missbrukare får inkontinens, nycturi, hematuri
• Uretär förtjockning, inflam i epitel

McIntyre RS et al. Am J Psych 2021:383-399

Missbruk och ketamin hos vuxna
Internationell panel av 25 experter utformade konsensusdokument om ketamin/esketamin till vuxna
med behandlingsresistent depression.

Preferens

• Hos friska försökspersoner gillas ketamin

Partydrog

• Ketamin missbrukas vid blandmissbruk
• Ökar preferens för att ta droger

Inga indikationer
på risk idag
Risk…

• Studier upp till ett år med esketamin har ej påvisat
debut av drog- eller alkoholsyndrom
• Men detsamma gällde tidiga studier av opioider..
• Effekten på opioidreceptorn kan sensitisera för
annat substansmissbruk

McIntyre RS et al. Am J Psych 2021:383-399

Ketamin till vuxna –vad gäller
Internationell panel av 25 experter utformade konsensusdokument om ketamin/esketamin till vuxna
med behandlingsresistent depression.

Indikation
Utförande
Duration

• Säkerställd behandlingsresistent depression
men ej psykossjukdom
• Undvik med levaxin eller cs
• Försiktighet vid hypertoni
•
•
•
•

Kolla urintox vb.
Hjärt-, O2-, EKG övervakning
kompetens akut hjärtintervention
Monitorerad till stabil och ej dissociativ

• Normalfallet 4 veckor med esketamin
• Kan behöva ges underhållsdos var 1-2 veckor men
data finns bara för ett års behandling

McIntyre RS et al. Am J Psych 2021:383-399

Ketamin till vuxna –konklusion
Internationell panel av 25 experter utformade konsensusdokument om ketamin/esketamin till vuxna
med behandlingsresistent depression.

• Öppnar ny väg för behandling
• Risker särskilt sensitisering till substansbruk
• Kombination med psykosocial behandling utvecklas
• Ska användas enbart vid center med kompetens

McIntyre RS et al. Am J Psych 2021:383-399

Socialstyrelsen om Esketamin till vuxna
• Indikation behandlingsresistent, medelsvår – svår dep som
tillägg till antidepressiva
• Prioritetsgrad 10 dvs svag pga ”liten effekt på
svårighetsgrad”
• Effekt
• MADRS -4 poäng
• Respons RR 1,38
• Remission RR 1,50

SoS Nationella riktlinjer uppdatering 2020-10-19

Transmagnetisk stimulering (TMS)
floppade på tonåringar
Patienter 12-21 år (n=103) med behandlingsresistent depression fick antingen TMS 10 Hz monoterapi eller
”sham” vid 30 tillfällen under 6 veckor vid 13 kliniker. Man följde upp med HAM-D.

Respons 42 vs 36% (p=0,6)
Remission 29 vs 29%

(p=0,95)

Biverkningar milda

BUDSKAPET
Studien var delvis misslyckad pga placeborespons
Dosering av TMS kan behöva omprövas
TMS inte klart för kliniskt bruk till unga

Croarkin PE et al.
Neuropsychopharm 2021:462-9

Socialstyrelsen om rTMS till vuxna
• Indikation egentlig depression medelsvår – svår
• Prioritetsgrad 3 dvs bör erbjudas
• Effekt bättre än skenbeh – sämre än ECT
30
Andelen patienter
som svarar jämförs
med rTMS= 0 linjen
Negativt värde bättre

20

skenbeh

10
0
-10

Respons

Remission Avbrytanden

ECT

-20
-30
SoS Nationella riktlinjer uppdatering 2020-10-19

Algoritm för farmakabehandling av depression
steg 0

Psykopedagogisk basbehandling 4-8 ve
( vid svår depr 2 veckor)
Respons

steg 1

Fortsätt

Monoterapi: Fluoxetin
Ingen respons

Partiell respons
Respons

steg 2

steg 3

Byte till:
sertralin
escitalopram

Tillägg av:
1. mirtazapin
Stage 2a
2. bupropion
3. litium
4. KBT

?Venlafaxin, Duloxetin?
?Bupropion, Mirtazapin?
?Vortioxetin? Neuroleptika?

BUDSKAPET:
Raska på, 2 (-3) veckor på varje dos
Behandla till remission

Respons

Fortsätt

Följsamhet?
Fldr dep?
Skola?
Alkohol?
cannabis?
Sömn? mani?
Motion?
Bråk?
ADHD? Autism?
…(ECT).........?

Profylax

Partiell eller ingen respons
= NY DIAGNOSTIK!

Respons

SFBUP riktlinjeDepression efter bearbetning efter
Hughes CW, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;6:667-686

Behandlas unga med svår/behandlingsresistent
depression med ECT på BUP?
• Material: Alla BUP regioner i landet under perioden 2016 – 2020
(mätning över 5 år för att minska effekt av slumpen)
• Metod: Användning av läkemedlen
• klozapin och
• litium samt
• ECT

som indikator på att de svårast sjuka med behov av specifik behandling
verkligen identifieras och får adekvat behandling

Socialstyrelsen rekommendation om
ECT från 2017 – prio 1

ECT 2016 - 2020
Antal individer/ 1000 individer 13-17 år gamla som fått ECT under en 5-årsperiod
0,800
0,700

Linjen motsvarar 1 ECT serie
per 10 000 tonåringar och år

0,600
0,500

Konservativ reflektion:
@om vi enbart räknar 16-17 åringar och antar att
@0,25% har haft en svår depression under 16-17 åå
@1/3 av depressioner är terapiresistenta=bör få ECT
Så skulle 1,25/10000 av 13-17 åringar få ECT varje år
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ECT förekom inte/nästan inte för 27% av befolkningen

BUDSKAPET: ECT är mycket ojämnt fördelat och underanvänt. Detta kan inte motsvara behovet utan styrs
av andra faktorer än patienters behov

Data ur ECT register och
SCB befolkningstal

Missbruk

Cannabisbruk ökar i Sverige

Andel i Sverige som använt cannabis senaste året:

Stockholmsenkäten år 2020 angav narkotikabruk senaste 4 veckorna
Årskurs 9:
Pojkar 17% Flickor 12%
Gymnasiet år 2:
Pojkar 12%, Flickor 8%
(cannabis ≈ 95%)
Cannabisbruk på 10-14% är ett folkhälsoproblem.
Fråga alla ungdomar om cannabis/substansbruk!
Om behandlingen inte funkar – överväg urinprov

Röka cannabis i tonåren – vad gör det?
• Högre exponering = större risk för:
•
•
•
•

Sämre studieresultat
Sämre jobb
Sämre kognitiv prestation
Ökad risk för
•
•
•
•
•

depression,
suicidalitet,
ångestsyndrom,
alkoholism, annat missbruk och
Uppförandestörning

• Jämfört med vuxna…värre hos unga!

• 17% av unga vs. 10% av vuxna som provar cannabis får
substanssyndrom
• Snabbare förlopp till substanssyndrom hos unga

BUDSKAPET
Cannabis i tonåren är inte harmlöst

Hammond C AACAP 2021

Cannabis ökar risk för psykos
Man jämförde vuxna 18-64 år som insjuknat i en första psykosepisod (n=901) med kontroller (n=1237) från Europa och
Brasilien. Man beräknade Odds ratio och kontrollerade för ålder, kön, etnicitet (gröna staplar) och även för utbildning,
arbete och andra substanser (rosa staplar).

Använt narkotika senaste 4 veckorna

THC ≥ 10% = ”high potency” = syntetiskt cannabis. Om detta inte var tillgängligt skulle
30% av psykoserna i London och 50% i Amsterdam ha förebyggts.

BUDSKAPET
Regelbundet bruk av cannabis ökar risken för psykos
Syntetiskt cannabis är farligare

DiForti M et al, Lancet Psychiatry 2019:427-36

Cannabis substanssyndrom kriterier
(DSM-5 kräver ≥ 2 symptom inom ett år)

• Toleransutveckling
• Utsättningsbesvär
• Ökat bruk
• Tidsåtgång
• Kunde ej skära ner

• Sämre funktion
• Försummar plikter
• Relationsproblem
• Hälsoproblem
• Riskabelt bruk
• Sug efter drogen

Hög samsjuklighet och flickor
drabbas värre
• Samsjuklighet…hög!
•
•
•
•
•

Uppförandestörning
ADHD
Ångestsyndrom
PTSD
Depression

• Krävs ungefär 1 månads uppehåll för att ångest och
depression ska förbättras
• Flickor drabbas av fler symptom/besvär av cannabis
• Utsättningsbesvär är mer uttalade
• för flickor och
• vid depression och
• ökar risken för återfall

Hammond C AACAP 2021

Cannabis utsättningssyndrom kriterier
(DSM-5 kräver ≥ 3 symptom och en längre tids bruk)

Inom parentes anges hur länge besvären brukar pågå enl Budney et al 2003

• Fysiska symptom
• Magont, huvudvärk, feber,
svettning (6 dagar)

• Minskad aptit (2 veckor)
• Ångest (3 veckor)
• Nedstämdhet (3 veckor)

• Irritabilitet (4+ veckor)
• Rastlöshet (4+ veckor)
• Sömnstörning (4++ veckor)

Evidensbaserad behandling vid
cannabis syndrom.
• Psykosocial behandling har stöd!
• Motivational Interviewing
• KBT
• Familjebaserade terapier

• Men, återfallsrisken är hög och långtidsresultaten
nedslående

Vad kan vara fokus för läkemedel vid
cannabis?
•Utsättningsbesvären
•Förebygga återfall
•Samsjuklighet som kan driva missbruk

Breezing & Levine 2020

Läkemedel saknar solid evidens vid
Cannabis hos vuxna
• Samtliga fem RCT har varit negativa!
• (Dronabinol, N-acetylcysein, buspirone, venlafaxine)

Topiramat funkar sådär men tolereras dåligt
Unga på 19,7 (15-24 år, n=66) med ett tungt cannabisbruk fick under 6 veckor motivational terapi och
RCT med antingen topiramat 200 mg/d eller placebo.

BIVERKNINGAR

EFFEKT i gram/dag

Topiramat gav i test sämre verbalt flyt
sänkt ordåtergivning
Topiramat gav biverkningar som
*
ouppmärksamhet, yrsel
ångest och depression
viktnedgång, parestesier
koordinationsproblem
De som upplevde större kick av THC
Hälften hoppade av topiramat och
hade större effekt av topiramat.
mest drivet av minnesproblem
Vid svårare THC bruk minskade risken
BUDSKAPET
för avhopp.
Topiramat 200 mg har viss effekt
Men mycket biverkningar och kan
provas vid tungt missbruk. Men 100 mg??
Miranda et al 2017, Padovano et al 2018, Gray et al 2018

RCT: N-acetylcystein (NAC) effektivt vid
cannabisbruk hos unga

116 ungdomar 15-21 år fick stödsamtal x1/v och ”contingency management” x2/v och
randomiserades till NAC 1200 mg x2 eller placebo under 8 veckor.

BIVERKNINGAR:
Ingen skillnad i avhopp 36 vs 43%
Kognitiv förmåga ökade med NAC

BUDSKAPET
N-acetylcystein kan användas inom
ramen för psykosocial behandling
för att stödja abstinens, dos 1200 mg x 2

EFFEKT: Andel med rent urinprov

NAC mer effektivt vid dep samsjuklighet
NAC gruppen hade lägre alkoholkonsumtion
parallellt med mindre THC
Men det behövs en RCT till!
Gray et al 2012, Roten et al 2015, Tomko et al 2018, Squeglia et al 2016

RCT: N-acetylcystein (NAC) inte effektivt vid
cannabisbruk hos vuxna

302 vuxna 18-50 år fick stödsamtal x1/v och ”contingency management” x2/v och
randomiserades till NAC 1200 mg x2 eller placebo under 12 veckor.

EFFEKT: andel med rent urinprov

EFFEKT: andel med rent urinprov
uppdelat på 18-21 vs 22-50

för 18-21 åringar

Oklart hur skillnaden mellan unga och vuxna kan förklaras
Hjärnans svar på NAC? Sjukdomsförloppet? Dosering? Följsamhet?
BUDSKAPET NAC kan provas
till unga vid cannabisbehandling
1200 mg x2 i minst två månader

• Receptfri aminosyra
N-acetylcystein
(NAC)
• Billig
• Få biverkningar, mest magbesvär
• Indikation: kronisk bronkit och
intox paracetamol
• Mekanism vid cannabis:
glutamatmedierade system
normaliseras

RCT: Fluoxetin vid depression + cannabis
70 unga 14 – 25 år med depression och cannabis fick KBT + motivational enhancement therapy x1/vecka och
randomiserades till fluoxetin 20 mg eller placebo under 12 veckor

EFFEKT:
Båda grupperna förbättrades klart i
• Depressionssymtom
• Symtom på skadligt bruk
Och måttlig förbättring i
• Dagar utan cannabis
Förbättring höll i sig 1 år

BUDSKAPET
Samma principer som vid depression
Dvs starta med enbart psykosocial behandling
även vid depressiva symptom och cannabis
Se till att uppnå remission från depression!

Cornelius JR et al. Drug alc dependence 20010;112:39-45

RCT: Metylfenidat vid adhd + cannabis
302 unga 12-18 år med adhd och substanssyndrom/cannabis >90% fick KBT x1/vecka och
randomiserades till concerta -72 mg eller placebo under 16 veckor

INGEN EFFEKT adhd symptom
läkarskattade

INGEN EFFEKT dagar med drog

MEN, sekundära mått visade förbättring på metylfenidat
• Föräldraskattade symptom på adhd
• Fler rena urinprov
• Fler som hade stor (75%) förbättring i antal dagar med cannabis
OCH
• de som förbättrades i adhd symptom hade x2 rena urinprov och
dagar utan drog
BUDSKAPET
Visst stöd för att gå in med metylfenidat (sek mått)
Viktigt att uppnå förbättring i adhd symptom för att rå på cannabisbruket

Riggs et al 2011

Cannabis i korthet
Vanligt (10%)

Regelbundet bruk
(varje vecka)
försämrar

Utsättningsbesvär
1 månad

Psykosocial
behandling har
mest stöd

NAC kan stödja
abstinens

Topiramat kan
hjälpa vid tungt
bruk

THC + ADHD =
behandla även
adhd

THC+dep = 1st
psykosocial
behandling

Bipolär

Mediciner vid Bipolär sjd
Tung översikt över litteraturen med rekommendationer för de olika faserna
utan specifikation om barn eller vuxen med grad av rekommendation i +/Mani

Depr

Profylax

Fördel

nackdel

Litium

+++

++

+++

suicid

njurar

Valproat

+++

+

++

Mixed

kvinna

karbamazepi

+++

+

++

Atyp

Interakt, sedation

Lamotrigin

---

++

+++

Dep

Långsam, svag

Quetiapin

+++

+++

+++

Bred,sömn

Trötthet, vikt

Risper

++

-

++

Im. inj

EPS, vikt

Aripipipra

+++

-

++

Metabol

Akatisi, illamå

Lurasidon

+

+++

+

Min biverk
METABOL

akatisi?

Olanzapin

+++

+++

++

Snabb

Metabol VIKT

ECT

++

++

+

Gravid

Minne, narkos

Grande I et al Lancet 2015:http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(15)00241-X

SPFs riktlinjer bipolär farmakologi
med mina egna tillägg/ändringar

Hypomani –
måttlig mani

Atypiskt
que 6-800,
ris 2-6,
ari 15-30,
zip 80-160

Svår mani
Atypiskt
+li/valproat
im haldol (5-10),
abilify (7,5-15)
el cisord acutard
(50-200)

Depression
Litium
+lamotrigin
Lurasidon
(vuxna också quetiapin o
olanzapin)

Antidep
ECT

Till ungdomar ska man pga biverkningsrisk
Undvika valproat till flickor
Undvika olanzapin
Vara återhållsam med quetiapin

+li/valp/atypisk
ECT

Behandlas unga med mani/bipolär med
litium på BUP?
• Material: Alla BUP regioner i landet under perioden 2016 – 2020
(mätning över 5 år för att minska effekt av slumpen)
• Metod: Användning av läkemedlen
• klozapin och
• litium samt
• ECT

som indikator på att de svårast sjuka med behov av specifik behandling
verkligen identifieras och får adekvat behandling

Socialstyrelsen rekommendation 2010 om
litium till unga – prioritet 2-3

Litium 2016 - 2020
Antal individer/1000 individer <18 år som fått litium årligen, genomsnitt av en 5-årsperiod
0,400

Linjen representerar att 1 av 1 000
unga 13-17 år står på litium varje år

0,350

0,300

Konservativ reflektion:
@0,25% av 17 åringar har haft en mani
@om mani debuterar från 15 åå och 70% ska få litium
Så skulle 0,8/1000 av 13-17 åringar stå på litium

0,250

0,200

0,150

0,100

0,050

BUDSKAPET: Litium är ojämnt fördelat och detta
kan inte motsvara behovet utan styrs av andra
faktorer än patienters behov
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Socialstyrelsens register online

Hög korrelation mellan ECT –
klozapin - litium
0,800
0,700

ECT-kloz r=0,75
ECT –litium r=0,75
Kloz –litium r=0,50

0,600
0,500
0,400
0,300
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lithium

ECT

klozapi n

BUDSKAPET: BUP patienter med svår affektiv sjukdom
eller svår psykossjukdom får oftast INTE behandling enligt
Riktlinjer. Förklaring verkar ligga på kliniknivå. Vad göra?
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Slutsatser
• BUP kliniker använder ECT, klozapin och litium väldigt mycket mindre
än vad prevalens skulle indikera
• Skillnader mellan kliniker är mycket stora och nivån av ECT, klozapin
och litium hänger ihop på kliniknivå

