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Depression



Agomelatin hjälper vid depression i tonår

Barn (7-11) n=79 Tonåringar (12-17), n=317

Pojkar 61% 32%

Sjukdomsduration (median) 3,0 månader 3,2 månader

Ålder 9,2 (sd 1,2) år 14,8 (sd 1,6) år

Baseline CDRS-R (median) 63,5 65,8

CGI-S 4,9 (sd 0,6)

Tid suicidalitet/s-försök 23/4%

440 barn och unga 13,7  (sd 2,7, 7-17) år gamla fick först 3 veckors psykopedagogisk intervention och
randomiserades sedan (n=400) till 12 veckor med agomelatin 10 eller 25 mg, fluoxetin 10-20 mg eller pbo
men fick också psykosocialt stöd vid de 46 klinikerna över världen

Vilka deltog i hela studien (12 veckor)?

Vilka deltog INTE: 
• Behandlingsresistent eller psykotisk depression
• väsentlig samsjuklighet somatisk/psykiatrisk
• suicidalitet

NOTERA: Man valde rejäl dep
med ganska kort duration och lite
samsjuklighet och mest tonårsflickor Arango C et al Lancet Psychiatry 2022; 113-124



Agomelatin effekt förbättring i CDRS-R
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REFLEKTION Både fluoxetin 10-20 och 
agomelatin 25 visar viss effekt hos denna grupp
med måttligt svår depression.
• Dos fluoxetin är lägre än i TADS
• Effektstorlekar är små

C-GAS: ingen skillnad mellan grupper!



Agomelatin effekt 
förbättring i CDRS-R
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REFLEKTION: Man anar att agomelatin
kanske klarar sig bättre hos tonåringar
men effektstorlekar är ändå små 

Samtliga icke-sign



Agomelatin
biverkningar milda
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Flx:ALAT, s-tankar
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REFLEKTION Biverkningar är milda
ALAT stegring förekom  vid både flx (2%) och ago (1%)
Aggressivitet hos flx men ej suicidalitet



Agomelatin verkningsmekanism

• Melatonin agonist = resynkroniserar circadisk rytm 
(om samtidig 5HT2Cblock)

• 5HT2C antagonist = ökar dopamin/noradrenalin 
prefrontalt



Agomelatin konklusion

• Agomelatin verkar fungera för tonåringar ungefär som för vuxna

• Biverkningsprofilen ser mild ut men i studier på vuxna har ALAT 
stegring medfört utsättning och särskilt vid dosökning till 50 mg

• Effekten var signifikant men liten i denna studie med måttlig svår 
depression utan samsjuklighet/suicidalitet

• Effekten kan ha tunnats ut av
• Många center med i snitt 9 patient/center
• Samtidigt psykosocialt stöd gör att många även i placebogrupp förbättras
• ¾ patienter fick aktivt läkemedel = högre förväntan av effekt = placebo drivs 

högre

• Vettig studie då även fluoxetin separerade från placebo
• Men fluoxetin gavs också men endast i lägre dosintervall och gissningsvis 

kunde mer effekt ha kramats ur fluoxetin om dosen hade kunnat höjas.

BUDSKAPET Agomelatin i dosen 25 mg/d kan provas
om SSRI inte givit effekt.
ALAT SKA kollas v3-6-12-24 och dos bör ej överstiga 25 mg



Vortioxetin funkade ej
vid depression i tonår

784 tonåringar gamla fick först 3 samtal/4 v psykoped intervention + pbo och 78% randomiserades
(n=616, 14,7  (sd 1,6) år gamla) till 8 veckor vortioxetin 10 eller 20 mg, fluoxetin 20 mg eller pbo
men fick också 2 sessioner  psykosocialt stöd vid de 118 klinikerna över världen. 
13%  föll bort eftersom de svarade på placebo 4 veckor. Man exkluderade OCD, PTSD, s-försök 
senaste året, autism.

Vortioxetin Jmf Agomelatinstudien

Flickor 61% 68%

Sjukdomsduration (median) 10,2 månader 3,2 månader

Ålder (12-17) 14,7 (sd 1,6) år 14,8 (sd 1,6) år

Baseline CDRS-R (median) 61,5 65,8

CGI-S 4,8 (0,8) 4,9 (0,6)

Samtidig ADHD 10% ?

Samtidigt ångestsyndrom 3-4% ?

Vilka deltog i studien (8 veckor)?

Findling R et al, J Am Acad Ch&Adol
Psychiatry 2022:1106-1118

NOTERA Agomelatinstudien hade 
1. kortare duration och 2. mer symptom



Vortioxetin=placebo men fluoxetin gav effekt, 1

Findling R et al, J Am Acad Ch&Adol
Psychiatry 2022:1106-1118

CDRS-R

Flx -3,7, p=0,015 och ES=0,30

CGI-S

Flx p=0.005

Placebo minskade 18 poäng,
indikerar en vettig studie

Subgrupper Fluoxetin:
CDRS-R>66 gav -7; p=0,029 ES=0,57
CDRS-R<66 gav -0,4; p=0,87

vort 20 v6 p=0,048 men NS v 8



Vortioxetin=placebo men fluoxetin gav effekt, 2
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Vortioxetin milda biverkningar
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Vortioxetin konklusion

• Vortioxetin verkar INTE fungera för tonåringar med depression fast 
den funkar hos vuxna, oklart varför 

• Biverkningsprofilen ser mild ut liksom hos vuxna

• Effekten kan ha tunnats ut av
• Extremt många center med i snitt 6-7 patient/center
• Oväntat få (13%) blev bättre på pbo-run-in men den effekten kanske kom 

senare och besväras av att bedömarna inte var blindade till bedömning v0.
• Non-compliance var 20% på vortioxetin 20 mg men bara 12% på flx
• Samtidigt psykosocialt stöd gör att många även i placebogrupp förbättras
• ¾ patienter fick aktivt läkemedel = högre förväntan av effekt = placebo drivs 

högre

• Vettig studie då fluoxetin separerade från placebo
• Men fluoxetin gavs men i lägre dosintervall och gissningsvis kunde mer effekt 

ha kramats ur fluoxetin om dosen hade kunnat höjas.

BUDSKAPET Vortioxetin kan provas i undantagsfall till äldre tonår
Fluoxetin 1a handsmedel och mer indicerat vid svårare depression
Fluoxetin imponerande effekt vid svårare dep trots metodproblem 



Placebosvar i depstudier beror på 
design
Metaanalys av industrisponsrade studier på MDD 7-17 år (n=6161) med 34 jämförelser vs placebo

Feeney A et al, J Aff Dis 2022:55-64

SMD (standardized mean difference = effektstorlek; 0,2=liten, 0,5 medelstor)

”Fluoxetine only” tappar” på de stora studier vs duloxetin där ¾ av patienterna
fick aktiv substans, vilket driver placeboresponsen medan andra SSRI aldrig an-
vänts som referenspreparat. Fluoxetin står sig bäst…



Metaanalys med enbart
pbo vs medicin, 1:1 

BUDSKAPET
Fluoxetin når medelstor effektstorlek i de två studierna
som enbart hade flx vs pbo 1:1. Flx bäst i test! Feeney A et al, J Aff Dis 2022:55-64



Vad är speciellt med fluoxetin?

• Verkningsmekanism
• SSRI + 

• 5HT2C block (ökar prefrontal dopamin och noradrenalin. kan aktivera o ge energi men bidra till 

agitation, ångest, sömnstörning)

• Halveringstid Lång
• Fluoxetin 2-3 dagar; norfluoxetin 2 veckor

• Ger jämn nivå och är förlåtande för viss glömska

• Stark hämmare av CYP2D6
• Driver kraftigt upp nivåer av risperidon, aripiprazol och 

atomoxetin



Reflektioner på industrisponsrade studierna

• Effektstorlek liten (0,12) och mindre än hos vuxna (0,30)
• Bara SSRI ES 0,20 så andra antidepr än SSRI är tveksamma 

(Bupropion inte studerat)

• Varför lägre effektstorlek bland barn?
• Diagnoser mindre säkra. Sällan extern validering av diagnoserna. 

Risk att symptom på depression egentligen är del av annan psykisk 
störning. 

• Hos unga är dep symptom oftare del av ADHD, bipolär, schiz

• CDRS-R skalan kan vara sämre på farmakadriven förändring än 
vuxenstudiernas Hamilton eller MADRS skalor

BUDSKAPET 
Tänk en gång till om diagnos är rätt särskilt före pubertet,
”Är detta en depressionssjukdom? Snarare än nedstämd pga annat”

Unga svarar bättre än vuxna på placebo=starta psykosocialt
SFBUPs modell med bra psykosocialt baspaket FÖRE läkemedel får 
stöd
Fluoxetin är fortsatt 1a handsmedel Feeney A et al, J Aff Dis 2022:55-64



Senaste Cochrane metaanalys vid 
depression

Senaste Cochrane analysen adderar 7 nya studier och då totalt 22 studier n=5750  fram till maj 2020.

Vad är nytt?
• Fluoxetin >placebo, men
har tappat pga nya stora 
studier med högt placebosvar

Duloxetine > placebo när
de två studierna adderas

• Vortioxetin = placebo
• Vilazodon = placebo
• Desvenlafaxin = placebo

Hetrick SE et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 5. 

DOI: 10.1002/14651858.CD013674.pub2.



Cochrane: venlafaxin ökar risk för suicidalitet

Hetrick SE et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 5. 

DOI: 10.1002/14651858.CD013674.pub2.



Cochrane: Paroxetin har mest 
biverkningar

Hetrick SE et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 5. 

DOI: 10.1002/14651858.CD013674.pub2.



Cochrane´s konklusioner

• Effekter av antidepressiva är små och obetydliga fast 
statistiskt välbelagda, men…

• Depression är heterogent och vissa kan ha större nytta

• Unga med suicidalitet är exkluderade från studierna så 
oklart hur data kan extrapoleras till dem

• Man föreslår att för vissa patienter rekommendera:
• Fluoxetin men även 
• sertralin, escitalopram och 
• duloxetin

MIN REFLEKTION 
Duloxetin är nytt i algoritmen men ännu 2a handsmedel
Fluoxetin 1a handsmedel, tappar pga referensämne i misslyckade studier
Hela fältet plågas av att man studerar ”fel” patienter = orimliga placebosvar
Därför starta ALLTID med Deplyftet/psykopedagogik före medicinering

Hetrick SE et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 5. 

DOI: 10.1002/14651858.CD013674.pub2.

Senaste Cochrane analysen adderar 7 nya studier och då totalt 22 studier n=5750  fram till maj 2020.



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

BUDSKAPET
Fluoxetin och escitalopram bäst
Venlafaxin sämst

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

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

BUDSKAPET
Fluoxetin och escitalopram bäst
Venlafaxin sämst

Illamå/ 
kräk

Avhopp Diarre´ Huvud-
värk

Anorexi Vikt-
ökning

Vikt-
minsk

Suicida-
litet

fluoxeti +

sertrali + + +

escitalo +

venlafa + + + +

duloxet + + +

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



Vad är speciellt med duloxetin?
• Verkningsmekanism

• SSRI mest men även NRI (noradrenalinåterupptagshämmare)

• Halveringstid
• 12 (8-17) timmar dvs dosering x2 verkar rimlig men man brukar ge x1

• Indikationer för vuxna
• Depression
• Generaliserad ångestsyndrom
• Smärtsam diabetesneuropati

• När använda på BUP?
• 3e handsmedel vid depression och före venlafaxin, som har mer biverkningar
• 2a handsmedel vid Depression m ångest/smärta och värk

• Dosering
• Starta med 30 mg x 1 i en vecka sedan 30 mg x 2 och sedan prova 60 mgx1



Placebo hjälper allt bättre vid depression..

Duloxetin=fluoxetin=placebo

Unga (7-17)13 år)med MDD fick
Duloxetin 30-60 mg (n=341) eller 
Fluoxetin 20 mg (n=234) eller 
placebo (n=225) under 10 veckor i USA

Respons var 69 vs 69 vs 61 vs 60%

Unga 7-17 (13,5) år med MDD fick 
antingen duloxetin 60-120 mg (n=117),
Fluoxetin 20-40 mg (n=117) eller placebo
(n=103) under 10 veckor
Patienter från USA, S Am, öst+västEuropa

Respons var 67 vs 63 vs 62%

Duloxetin=fluoxetin=placebo

Emslie GJ et al J Ch&Adolesc Psychopharm 2014, 170-179
Atkinson SD et al J Ch&Adolesc Psychopharm 2014, 180-189

Placebosvaret var i äldre dep studier +10 poäng på CDRS eller ca 35% respons (1997)…

BUDSKAPET: Först psykosocial
basbehandling!



Inga biverkningar av fluoxetin, fåtal av duloxetin vs pbo
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under 10 
veckor i USA

Unga 7-17 (13,5) år med MDD fick 
duloxetin 60-120 mg (n=117),
Fluoxetin 20-40 mg (n=117) eller 
Placebo (n=103) under 10 veckor

i USA, S Am, öst+västEuropa

*

Illamående,                huvudvärk
Kräkningar,
Magont,
huvudvärk
Trötthet

Biverkningar>10%

Illamående=huvudvärk=förkylning

Emslie GJ et al J Ch&Adolesc Psychopharm 2014, 170-179
Atkinson SD et al J Ch&Adolesc Psychopharm 2014, 180-189



Fler behandlingsavbrott pga biverkningar med duloxetin
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Ingen ökad suicidalitet eller vitala biverkningar

Unga (7-17) 13 år)med MDD fick antingen 
Duloxetin 30+60 mg (n=341), 
Fluoxetin 20 mg (n=234) eller 
placebo (n=225)

under 10 
veckor i USA

Unga 7-17 (13,5) år med MDD fick 
duloxetin 60-120 mg (n=117),
Fluoxetin 20-40 mg (n=117) eller 
Placebo (n=103) under 10 veckor

i USA, S Am, öst+västEuropa

Emslie GJ et al J Ch&Adolesc Psychopharm 2014, 170-179
Atkinson SD et al J Ch&Adolesc Psychopharm 2014, 180-189

Puls v36: duloxetin +4,5 vs flx -0,6 * BT v 36 duloxetin 5 st förhöjt 
Vikt v 12 duloxetin 60 -0,5 vs flx 0,5, pbo 0,7 *      Vikt duloxetin-0,1 vs flx -0,1 vs pbo +1,0 *
QTc inget QTc inget
Lab inget Lab: 1 dulox + 1 flx övergående  ALAT

Nydebuterad 
suicidalitet v 12

INGET!
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Få risker med fluoxetin och duloxetin

Emslie GJ et al, J Ch Adolesc
Psychopharm 2015,25(4),293-305

Unga (7-17)13 år)med MDD fick duloxetin 30-60 mg (n=341) eller fluoxetin 20 mg (n=234) eller 
placebo (n=225) under 10 veckor och respons 69-69-61-60% ingen skillnad. Man mätte biverk-
ningar under 9 månader i öppen del.

Under 10 veckors RCT
1. Fler avbröt duloxetin pga biverkningar som huvudvärk o illamående medan flx=pbo
2. Ingen ökad suicidalitet vs pbo och de allra flesta s-tankar avklingade

Under 26 veckors fortsatt öppen studie
1. NSSI nydebut hos dlx 5,5% vs flx 4,5% (ns)
2. Suicidalt beteende hos dlx 1,8% och flx 1,3% (ns)
3. pulsen steg med dlx +3/min vs flx -1/min (p<0,05)
Blodtryck < 2 mm men ngt mer för dlx

puls

BUDSKAPET
Fluoxetin är 1a handsmedel pga färre biverkningar
1. Ingen signal på ökad suicidalitet men håll koll!
2. puls o BT för duloxetin



Få risker med fluoxetin och duloxetin, forts

 fluoxetin

 duloxetin

Emslie GJ et al, J Ch Adolesc
Psychopharm 2015,25(4),293-305

4. Liten minskning av normerad längd för flx (-0,05 sd) men ingen skillnad vs pbo 10 ve.
Allt inom 1 cm men flx minskade från 48% till 45% i längd för sin ålder på 9 månader.

5. Vikten minskade vs pbo i RCT men ökade sedan flx +2 vs dlx +1 kg (p<0,05)
6. Inga problem med levervärden och 
en flx hade normaliserade värden under beh.
en dlx patient hade acceptabel förhöjning 
(<x3 ref nivån) som normaliserades efter

BUDSKAPET
Fluoxetin är 1a handsmedel pga färre biverkningar
1. Kolla längdtillväxt och vikt för enstaka kan tappa mer
2. Kolla puls o BT för duloxetin men inte levervärden

vikt



Vad säger AACAPs nya depriktlinjer?, 1

Because effective treatment outcomes are predicated in part 

upon

• accuracy of the diagnosis, 

• depth of the clinical formulation, and 

• breadth of the treatment plan, 

A comprehensive, evidence-based assessment may enhance

evidence-based treatment outcomes.

Walter H et al, Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and

Adolescents With Major and Persistent Depressive Disorders, J Am Acad Ch&Adol Psychiatry 2022

Till skillnad från tidigare riktlinjer så är 
denna version vad gäller behandling endast byggd på empiri från systematiska översikter medan 
utredning och implementering av behandling bygger på expertkunskap och konsensus



Vad säger AACAPs nya depriktlinjer?, 2

Psychotherapy (specifically cognitive behavioral and 

interpersonal therapies) 

and

selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) medication

have some rigorous (randomized controlled trials, meta-

analyses) empirical support as treatment options.

Walter H et al, Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and

Adolescents With Major and Persistent Depressive Disorders, J Am Acad Ch&Adol Psychiatry 2022



Vad säger AACAPs nya depriktlinjer?, 3

…….significant limitations in the quality and quantity of rigorous

empirical……….

…the demonstration of convenient, efficient, cost-effective, and 

user-friendly delivery mechanisms for safe and effective

treatment of MDD and PDD is a key research need.

MIN REFLEKTION
Förutom KBT och IPT så bör vårdutbudet innehålla
Deplyftet dvs start med enkel familjeorienterad psykopedagogik
Utveckla internetbaserade insatser med/före basvård



…could be offered to adolescents and children with major depressive disorder or persistent 
depressive disorder.

• cognitive behavioral therapy and 

• interpersonal therapy

• modified CBT (parent-involved, trauma-focused),

• attachment-based family therapy, 

• family therapy, 

• parent child interaction therapy, 

• short-term psychoanalytic therapy,

• exercise, 

• spirituality-informed therapy, and

• omega-3 supplementation

…precluded inclusion of

JA

NEJ

Walter H et al, Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and

Adolescents With Major and Persistent Depressive Disorders, J Am Acad Ch&Adol Psychiatry 2022



AACAP om KBT

• KBT > väntelista (g=0,31)men 

• KBT inte bättre än aktiv kontroll eller placebotablett

• Bas interventioner i KBT riktar sig mot kärnan av dep
• Aktivering för att stimulera positiva känslor
• Samtal/kognitiva utmaningar för att vända negativa tankemönster

• Andra KBT interventioner
• Problemlösning, formulera mål/delmål
• kommunikationsträning, konflikthantering, interpersonell förmåga
• Affektreglering, avspänning

• Skolsamarbete

• Format KBT 12-24 sessioner
• Enskilt eller att familjen också deltar

Walter H et al, Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and

Adolescents With Major and Persistent Depressive Disorders, J Am Acad Ch&Adol Psychiatry 2022



AACAP om IPT
• IPT > all psykologisk kontroll (g=0,78) men

• Inga studier mot placebotabletter

• Konceptualisering av depression i IPT 
• Depressionen ses som en del av ett relationellt mönster, som bidrar till 

att både utlösa och vidmakthålla depressionen
• Man formulerar kopplingen till depressionen och arbetar sedan inom 

ett av fyra fokusområden
• Förluster, tvister/bråk, rollkonflikter/övergångar, interpersonella brister

• IPT fokus
• Öka/utvidga socialt stöd
• Minska interpersonell stress
• Öka förmågan att hantera känslor
• Förbättra viktiga relationer

• Format IPT 12 sessioner
• Enskilt men rekommenderas att föräldrar också deltar i vissa sessioner

Walter H et al, Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and

Adolescents With Major and Persistent Depressive Disorders, J Am Acad Ch&Adol Psychiatry 2022



AACAP om läkemedel mot depression
• SSRI > placebo men ökade också (OR 1,4) suicidalitet

• Enbart fluoxetin>placebo i alla analyser
• Escitalopram och sertralin = placebo när ”risk of bias” studier tagits bort 

mm
• Biverkningsmässigt så stod bara paroxetin ut negativt pga suicidalitet

• Man noterade att duloxetin > placebo hos Cochrane men valde 
att inte rekommendera duloxetin

• Mekanism för SSRI
• Återupptag hindras - serotonin ökar i synapsklyftan – nedreglering av 

serotonerga autoreceptorer – ökad serotonerg aktivitet 
• Detta bidrar till ökad plasticitet i CNS, ökad corticolimbisk kontakt, ökad 

förmåga att processa affekter, vilket sedan samverkar med miljöfaktorer

• Snabba på!
• 2/3 av effekt efter bara två veckor och det mesta inom 4 veckor!

• Suicidalitet ökar hos 1%

Walter H et al, Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and

Adolescents With Major and Persistent Depressive Disorders, J Am Acad Ch&Adol Psychiatry 2022



AACAP om underhållsbehandling

• De som svarat på fluoxetin (och KBT) bör fortsätta 
fluoxetin i 6-12 månader efter remission

• De som svarat på fluoxetin i akut fas kan ha glädje av 
återfallsskyddande KBT i underhållsfas, 8-12 sessioner
• 1a del konsolidera KBT framsteg; 

• 2a del jobba med hälsosam livsstil; 

• 3e del återfallsplan

Walter H et al, Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and

Adolescents With Major and Persistent Depressive Disorders, J Am Acad Ch&Adol Psychiatry 2022



Godkända läkemedel för depression och 
ångestsm.

Grupp läkemedel 6-7 år 8-12 år 13-17 år

SSRI fluoxetin OCD (USA)

MDD (USA)

MDD (Sverige)

sertralin OCD (USA)

OCD (Sverige)

escitalopram MDD (USA)

fluvoxamin OCD (USA)

NRI SNRI atomoxetin ADHD (USA)

ADHD (Sverige)

Duloxetin GAD (USA)

INTE GODKÄNDA
Venlafaxin
Bupropion
Mirtazapin
Agomelatin
Vortioxetin

GODKÄNDA
LITIUM US 12-17
Sve ålder anges ej



Algoritmen för depression - NYTT

• Duloxetin 30 – 60 mg 

• som 2a (dep m ångest/värk)-

• 3e handsmedel (dep)

• Agomelatin 25 mg 

• som 3-4e handsmedel (dep i tonår)

OBS Min egenhändiga reflektion



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

SFBUP riktlinje Depression efter bearbetning efter

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

steg 1
Monoterapi: Fluoxetin

Respons

Fortsätt

steg 2

Byte till: 

Escitalopram

Sertralin

Duloxetin

Respons

Ingen respons Partiell respons

steg  3

Agomelatin

Bupropion, Mirtazapin?

Venlafaxin

Vortioxetin?? Neuroleptika??

Respons

BUDSKAPET:

Raska på, 2 veckor på varje dos

Behandla till remission

Stage 2a

Fortsätt
Respons

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

Partiell eller ingen respons

= NY DIAGNOSTIK!

P
ro

fylax

Algoritm för farmakabehandling av depression

steg 0 Psykopedagogisk basbehandling 4-8 ve

( vid svår depr 2 veckor)

Gäller 16-18 åringar



P-piller ökar risk för depression vid ADHD

• Kvinnor med ADHD (jämfört 
med utan ADHD)

• Lägre utbildning (universitet 10 vs 
35%)

• Något mer svenska/nordiska föräldrar

• Mer sjukdom som exkluderade p-
piller (acne, PCO, endometrios, 
dysmen..)

• Föräldrar med mer psykisk störning 
(47 vs 26%) inkl suicid

• Mer depression under studieperioden 
(42 vs 10%)

0

1

2

3

4

5

6

Risk för depression

kombinerade p-piller gestagen p-piller

Svensk registerstudie över flickor/kvinnor som var 15-24 år mellan 2010-2017 (n=763,146 utan ADHD, 
n=29,767 med ADHD inkl stod på cs) men exkl för de som tidigare fått antidep eller hade kontraindikation för p-piller.

Denna riskökning
av p-piller såg man
EJ FÖR IMPLANTAT
m fl metod med jämn
nivå av hormon

Lundin C et al, J Am Acad
Ch&Adol Psychiatry 2022 (in press)

BUDSKAPET
Håll koll på depression hos flickor med ADHD
Informera om fördel med långverkande p-metod



Ångestsyndrom



Ångestsyndrom – nätverksmetaanalys på effekt

guanfacin

buspiron

Dobson, E. T., et al. (2019) Journal of Clinical Psychiatry 80(1).

Nätverksmetanalys av 20 RCT vid 
• GAD, 
• separationsångest,
• social fobi eller skolvägran 
på unga 6-17 år.

Saknas RCT på hydroxin (atarax) o neuroleptika

Atomoxetin finns med bland SNRI och
Atm>pbo i ångestskala på ”ADHD+ångestsm”

BUDSKAPET:
SSRI och SNRI ÄR EFFEKTIVA
Möjligen även guanfacin
INTE TCA, benso, buspiron

Möjlig mekanism för SSRI bäst:
1. Serotonerg dysfunktion vid ångest
2. Serotonin system mognar före NA
3. SNRI har mer variabel serotonineffekt



Ångestsyndrom – nätverksmetaanalys och 
biverkningar/avhopp

Dobson, E. T., et al. (2019) Journal of Clinical Psychiatry 80(1).

BUDSKAPET:
SSRI och SNRI TOLERERAS BÄST
INTE TCA, benso, buspiron

SSRI

bäst

Tricyklika

sämst

Avbrott oavsett orsak

SNRI bäst SSRI buspirone benso guanfacin

Biverkningar som orsak till avbrott

Varför mer avhopp från SSRI jämfört med SNRI?
1. Aktivering knuten till serotonerg effekt
2. Serotonerga tarmeffekter mer känsligt vid ångest



Ångestsyndrom och OCD
- biverkningar av SSRI

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Avbrott pga
biverkan

aktivering sedation sömnbesvär magont huvudvärk aktivering vs
SNRI

Man jämförde 18 RCT varav 16 med SSRI och 4 med SNRI och n=2,631 

Mills & Strawn; J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020 Nov;59(11):1240-1251.

BUDSKAPET
Lugn dosökning och informera
Vid svår agitation kan SNRI vara alt.

OBS ej ökad suicidalitet



1. psyko-
edukation 

inkl om stressorer

2. hantera 
stressorer

3. hantera 
stressorer, 

råd om 
exponering

4. råd om 
exponering

5. råd om 
exponering

utvärdering

Psykopedagogisk basbehandling vid 
ångestsyndrom och OCD

SFBUPs Riktlinje Ångestsyndrom OCD 2017



Mild-måttligt ångestsyndrom

Måttligt – svårt ångestsyndrom

Svårbehandlat ångestsyndrom

BEHANDLINGS-
ALGORITM: KLASSISKA 
ÅNGESTSYNDROM 
(GAD,SAD & SOCANX)

KBT med exponering

Svag effekt

KBT m exp + SSRI

Svag effekt

B
a
s
b
e
h
a
n
d
li
n
g

Svag effekt

(KBT) + augmentera SSRI

Svag effekt

KBT + byt SSRI

GAD: byt till SNRI

guanfacine

SSRI + ANL ?
Svag effekt

SSRI + annat*

Kolla kvaliteten på 

KBT – EXP MÅ vara 

prövad seriöst

(Vid SepAnxD och SocAnx kan KOMBO behövas)

S
v
a
g
 e

ffe
k
t

Buspirone och vortioxetine mm. påverkar 

algoritmen mkt marginellt* 

Aldrig BZD eller anti-histamin (atarax, lergigan)

1. Sertralin

2. Fluvoxamin

3. Fluoxetin

4. (Escitalopram) 

1. Venlafaxine

2. Duloxetine

SSRI + guanf.

Bild från Tord Ivarsson



TVÅNGSSYNDROM
IMPLIKATIONER AV NORDLOTS* OCH AKTUELLA 
METAANALYSER FÖR BEHANDLINGSALGORITM 

1. KBT (E/RP) oavsett OCD svårighetsgrad 

2. Addera SSRI (sertralin) då KBT ej ger effekt, tolereras eller kan utföras 

(motsv. setralin ->200 mg/dygn, start low, go slow, but go) 23-26 timmar ½-liv 

via CYP2B6

3. Då KBT+SSRI ej ger god effekt kan augmentering av SSRI med ANL göras

1. (aripiprazol (1-5 mg i normala fall – vanligen låga doser – långsam nedbrytning 75 

timmar/aktiv metabolit 94 timmar),; CYP3A4 and 2D6; oral lösning 1 mg/ml

2. Risperidone (0,5-1 mg) risk för hyperprolaktinemi och EPS

Beprövad erfarenhet: om samsjuklighet med ADHD – behandla med CS före ERP;  

Ge inte ångestlindrande eller sömnmedel vid KBT/ERP eller SSRI-insättning (ångeststegring)

Bild från Tord Ivarsson



Katatoni



Varför kunna katatoni?

• Psykomotorisk störning med stor påverkan och ibland 

allvarlig risk som malign katatoni (cave neuroleptika) 

• Inte ovanligt bland tonåringar inom heldygnsvård

• Enkel och effektiv behandling eller

• Kan vara organisk etiologi = ska utredas vid misstanke



Vem drabbas av katatoni?

• Ungdomar och då pojkar/flickor 2:1, sällan barn

• Schizofreni (50% i BUP kliniskt katatont material) 
– fler än hos vuxna

• Affektiv sjukdom (40% i klin mtrl) – färre än hos vuxna, 

• Autism och Låg IQ – (4-17% av den gruppen)

• Toxisk grund 
• steroider, litium, cannabis, ecstasy

• Organisk grund (>20% av katatonier)
• Systemisk sjd (SLE, Hashimoto..)
• Autoimmun (anti-NMDAR, PANDAS ev med samtidig tumör ex 

teratom)
• Metabol sjukdom (Huntington, Downs etc CNVs, Wilson mm)

• Okänd etiologi…
X. Benarous et al. / Schizophrenia Research 200 (2018) 56–67



Hur identifierar man katatoni?

• EPISODISKT MÖNSTER med oftast akut insjuknande men kan också 

någon gång vara smygande

• Kan hålla på i veckor och månader, i skov

• Vid IF/autism om

• Tydlig försämring vad gäller motorisk störning (långsam eller agiterad)

• Helt nya symptom som mutism, stereotypier, ekolali, agitation, våldsam 

självskada

X. Benarous et al. / Schizophrenia Research 200 (2018) 56–67



Symptomen vid katatoni
DSM-5 kräver minst tre symptom

• Konstiga ställningar

• Stereotypier

• Mannerismer

• Grimaserande

• Ekolali

• ekopraxi

• Katalepsi

• Vaxartad flexibilitet

• Stupor

• Mutism

• Negativism

• Agitation



Fler katatoni symptom
enligt Bush Francis Catatonia Scale

• Perseveration

• Rigiditet

• Stirra/blinka

• ”Verbigeration” =rappakalja

• Dra sig undan

• Impulsivitet

• Ambivalens

• Automatisk lydnad

• Autonoma avvikelser

• Bråkighet

• ”Gegenhalten” =broms

• ”Mitgehen” =gas

• Gripreflex

Bush et al., Acta Psychiatr Scand. 1996;93(2):129-136.



Katatoni - status

• UNDERSÖKNING

• Vaxartad flexibilitet

• Motor reaktion
• Gegenhalten

• Mitgehen

• Ekopraxi

• Primitiv gripreflex

• Ambitendens (skaka inte hand)

• OBSERVATION

• Mutism

• Negativism

• Agitation

• Posturing/ställningar

• grimaserande

Hazen E, AACAP 2022



Patofysiologi vid katatoni

Kort sagt…
1. För lite aktivering av GABA i striatum
2. Minskad inhibition av interneuron i striat
3. Broms på dopamin neuron som ska styra 

thalamus exekutiva program
4. Störning av corticostriatala banor som ska 

sköta motorik, känsloreg, motivation, syn 
mm



Malign katatoni
snarlikt neuroleptika malignt sm

• DÖDLIG

• Rigidet

• Vitalparametrar (tachycard, hyperton, febrig)

• Lab (leukocytos och förhöjt CPK) 

• TILL IVA

• Neuroleptika ut, ECT in



Om inte katatoni
- diff diagnos?

• Tvångssyndrom (ritualer, obeslutsam, upprep, långsam)

• Autism (repetitivt, ritualistiskt, mannerismer, grimaser)

• Låg IQ (stereotypier)

• Akut stress 

• Konversion (apati, pervasive refusal syndrome)

• Tic/Tourette (ansiktstics, verbala, ekopraxi/ekolali)

• Biverkan av neuroleptika-(EPS, akatisi, dystoni,NMS)

• Serotonin syndrom

X. Benarous et al. / Schizophrenia Research 200 (2018) 56–67



Katatoni – vad göra?

• Lorazepam-test! 2/3 svarar
• Starta med 1-2 mg lorazepam intravenöst (på sjukhus) eller per oralt (hemma)
Vänta 5 min (iv) eller 30 min (po) och >50% kvar = upprepa samma dos
• Fortsätt x4-6 och 
• dos låg i studie på 5 (sd 4) mg upp till 15 mg men vid autism -30 mg

• Amantadin och memantin (tilläggsbeh)
• NMDA rec blockare som balanserar ökad glutamataktivitet/mindre GABA
• Verkar funka bäst som tilläggs behandling
• En del biverkningar: huvudvärk, förvirring, sömnstörn, illamående, yrsel

• ECT 80-90% svarar
• Biter ofta även om lorazepam test negativt

• Sätt ut neuroleptika 
• Särskilt 1a generationens m D2-block
• Klozapin, quetiapin kan funka bäst

• Identifiera ev organisk grund

X. Benarous et al. / Schizophrenia Research 200 (2018) 56–67



Psykos



Hög korrelation förskrivning av ECT 
– klozapin - litium

BUDSKAPET: BUP patienter med svår affektiv sjukdom
eller svår psykossjukdom får oftast INTE behandling enligt
Riktlinjer. FLER SUICIDERAR. Vad göra?

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

lithium ECT klozapin

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

Förskrivning av litium och klozapin samt användning av ECT för 
åldersgruppen 0-17 år under 2016-2020 uppdelat på region.



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 



A Guideline and Checklist for Initiating and Managing Clozapine
Treatment in Patients with Treatment-Resistant Schizophrenia

• Behandlingsresistens (TRS) hos 20-50% av schizofreni
• TRS= minst 2 neuroleptika x 6 veckor vardera i adekvat dos utan respons
• Ju tidigare debut-ju högre risk för TRS….BUP kan närma sig 50%
• TRS kan vara en subtyp där glutamatavvikelser spelar större roll
• Klozapin halverar dödlighet hos vuxna med schiz – drivs troligen av färre suicid

• ALLA RIKTLINJER ÄR ENIGA OM KLOZAPIN TILL TRS MEN DET 
HÄNDER FÖR SENT ELLER INTE ALLS!

• Insättning
• 12,5 mg dag 1, sedan öka med 25 mg/d (sjukhus) 25 mg/2d(hemma) till måldos 

250-450 mg och utvärdera efter 3 (-4) månader

• Interaktioner
• HÖJER S-kloz: kvinna, övervikt, inflammation, kaffe, valproat
• SÄNKER S-kloz: tobak, topiramat>400, 

• Utvärdera effekt med PANSS-6
• 3 Positiva: Vanföreställningar, tankestörning, hallucinationer
• 3 Allmänna: Trubbig kontakt, socialt undvikande, ospontan/torftig

Man gick igenom alla riktlinjer, systematiska översikter och algoritmer för klozapin till terapiresistent schizofreni

Correll CU et al, CNS Drugs (2022) 36:659–679



Biverkningar av klozapin och åtgärder

frekvens åtgärder farmaka

Förstoppning 31% Informera, lita ej på spontan info, 
profylax läkemedel o seponera

Osmotiska (laktulos,movicol, forlax,lac.)

Motorik 
Mjukgörare (microlax, resulax)

Salivation 90% Blöt kudde indikerar adekvat dos Lokal antikol (atropin ögondrp)

Botox i spottkörtlar

Metabolt/vikt VANLIGT Kolla HbA1c,lipider, vikt, midja Metformin
GLP-1 agon (subcut)

Neutropeni 1% Kolla x1/v i 18 ve (6 mån) sedan 
x1/månad, gräns ≥1,5 neutrofil
Benign Ethnic Neutropeni ≥1,0 

Litium lågdos
Granulocytstim enbart om återstart

Myocardit/ 
Kardiomyopati

1,3+%
vanligen vid 
dosökn

Feber,sjdkänsla,tachycardi,dyspne

Dålig kondis,ödem

EKG /start
BNPept,CRP,troponin, CPK/2vx8v
BP,puls,temp,sy/dagl x 2 ve

Epilepsi 5% hög dos Lägg till antiepileptika Valproat eller lamotrigin

Pneumoni Inte ovanligt risk pga aspiration, pausa/sänk kloz
vid pneumoni inkl Covid

-

Enures Inte ovanligt vätskekarens minirin

Man gick igenom alla riktlinjer, systematiska översikter och algoritmer för klozapin till terapiresistent schizofreni

Correll CU et al, CNS Drugs (2022) 36:659–679

samt egen erfarenhet
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Data från 
Socialstyrelsens register

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

BUDSKAPET: Klozapin är mycket ojämnt fördelat och under-
använt. Detta detta kan inte motsvara behovet utan styrs
av andra faktorer än patienters behov

Klozapin förekom inte/nästan inte för 31% av befolkningen

Linjen motsvarar ½ nyinsättning på
10 000 tonåringar och år

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.
Då skulle 0,8 nyinsättningar/år och tonåringar ske



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



Klassifikation
(om jag hinner…)



DSM-5 och ICD-11
mer lika men också skillnader 

LIKHETER SKILLNADER

• Grundstruktur i kapitel

• ”Neuropsychiatric” finns ej!

• Identiska = 40%

• Små skillnader=40%

• Grundtanke
• DSM Empirisk, neutral etiologiskt, explicita symptomlistor 

• ICD beskriver gestalt/mönster bredare men räknar ej symptom

• Grundstruktur
• Katatoni separat grupp i ICD-11 men i schiz kapitlet i DSM-5

• bipolär+depr = affektiva i ICD-11

• Större skillnader = 20%
• Språkstörn/kommunikationsstörning där ICD inte tar med social 

kommunikationsstörning

• Schizofreni där ICD-11 bara kräver 1 månad och tar med 
styrningsupplevelse som separat sy och ICD tar ej med 
funktionstapp = lägre tröskel

• Affektiv blandepisod ICD-11 har med ”mixed episode” där 
beskrivs typisk bild nedstämd, snabba tankar, irritabel, 
hopplöshet ist f ”specifier mixed”

• Depression, ICD-11 har kvar dystymi separat och betonar då 
dep grad medan DSM-5 betonar kronicitet

• PTSD, Complex PTSD i ICD tar upp affektdysre, självbild o 
relationsstörning medan DSM-5 accepterar indirekt trauma 
men kräver högre grad av trauma

• DMDD finns ej i ICD-11 utan är subgrupp ODD med kron
irritation

• Bulimi där DSM-5 kräver en objektivt för stor mängd medan 
ICD nöjer sig med kontrollförlust och mer än vanligt

• ADHD där ICD-11 inte har symptomräkning utan bara två 
kluster fast betonar tydligare att betydande besvär funnits före 
12 års ålder

• Etc..

First MB et al. World Psychiatry 2021;20:34–51)



Schizofreni

DSM-5 ICD-11

• Duration 6 månader men 
då med prodrom o 
residualsymptom = mer 
kroniska patienter 

• Tre positiva (vanf,hall,tal)

• Negativa
• Avolition (mindre ”drive”)

• Trubbig affekt

• Duration 1 månad och vill 
sätta diagnos tidigare för att 
ge vård då tidiga insatser är 
bäst

• Positiva i en grupp
• Påverkansupplevelser skiljs 

från vanföreställningar
• Tankeutsändning
• Styrningsupplevelse
• tankedetraktion

• Negativa innefattar även
• Mindre tal, asocial, anhedoni

First MB et al. World Psychiatry 2021;20:34–51)



Schizo-affektiv

DSM-5 ICD-11

• Betonar longitudinell 
separering
• Mani/dep m psykos
• Psykos utan m/d minst 2 

veckor
• D/m >50% av tiden m 

symptom

• Innebär att DSM längre 
håller fast vid affektiv dx
• Dep/mani m psykossymptom
• Schizoaffektiv så länge aff

>50%

• Betonar samtidiga symtom 
i aktuell episod
• Episod schiz+m/d startar 

samtidigt och fokus ligger 
på aktuell episod

• Kan då få diagnos dep el 
schiz vid andra episoder

• Innebär att ICD enklare 
sätter diagnos schizofreni

First MB et al. World Psychiatry 2021;20:34–51)



Affektiv blandepisod

DSM-5 ICD-11

• Dep-hypomani-mani

• Specificerar ”mixed”
• Tre symptom från andra 

pol

• Ska då ha funnits flesta 
dagar

• Mixed-Dep-hypomani-mani

• Behöver ej vara samma 
dag utan kan växla 

• Mindre stram i symptom
• irritabilitet och agitation + 

dep

• Pratsam o ökad aktivitet + 
dep

First MB et al. World Psychiatry 2021;20:34–51)



Ihållande depression

DSM-5 ICD-11

• Betonar kronicitet

• Låter svårighetsgrad vara 
sekundärt

• Har kvar ”Dubbel depr”
• Dystymi ”i botten”
• Dep episod överlagrat

• Eller Dep episod – ihållande

ICD menar att svårighetsgrad 
behöver synas och det är 
oklart om dystymi och dep 
episod är samma sjukdom

First MB et al. World Psychiatry 2021;20:34–51)



Ihållande depression

DSM-5 ICD-11

• Betonar kronicitet

• Låter svårighetsgrad vara 
sekundärt

• Har kvar ”Dubbel depr”
• Dystymi kan finnas  ”i botten”
• Dep episod då överlagrat

• Eller Dep episod – ihållande

ICD menar att svårighetsgrad 
behöver prioriteras och det är 
oklart om dystymi och dep är 
samma sjukdom

First MB et al. World Psychiatry 2021;20:34–51)



Dysforiskt syndrom hos barn (DMDD)

DSM-5 ICD-11

• Trotssyndrom (ODD) har 
samma kriterier i DSM och 
ICD

• DMDD 
• ODD+

• Dysfori+

• Extrema utbrott

• För att minska felaktig  
bipolär diagnos

• ODD med kronisk irritabilitet
• Subgrupp av ODD

• Rational: Alla med DMDD 
fyller kriterier för ODD och 
DMDD har inte fungerat bra i 
fältstudier

First MB et al. World Psychiatry 2021;20:34–51)



Generaliserat Ångestsyndrom (GAD)

DSM-5 ICD-11

• Duration min 6 månader

• Ångesten ska vara knuten 
till något
• Jobb, skola, relationer, 

uppgifter

• Duration flera månader

• Accepterar också fritt 
flytande ångest

First MB et al. World Psychiatry 2021;20:34–51)



Framtidens klassifikation, 1

• Biopsykosocial model
• är en sympatisk modell som tar ett systemperspektiv och brett tar 

hänsyn till påverkande variabler och patientens upplevelse
• Är alltför eklektisk och vag och ger därför för lite styrning i vården

• RDoC (Research Domain Criteria) och neurobiologi
• lyfter fram det neurobiologiska fundamentet 
• Definierar domäner av psykiska funktioner och söker deras 

neurobiologi
• All psykiatri anses ”neurodevelopmental” och med påverkan av 

miljön
• MEN utfallet ännu magert och få biomarkörer och få nya 

distinktioner
• RDoC kommer inte att revolutionera psykiatri men bidra med små 

pusselbitar

Stein DJ et al World Psychiatry 2022;21:393-414)



Framtidens klassifikation, 2

• HiTOP (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology)
• Använder faktoranalys för att analysera vilka symptom/tecken som 

hänger ihop (samvarierar). 
• Har tagit fram ”neuroticism” (grubblande, pessimistisk, vresig), 

”internaliser/exter”
• Varken kategoriskt eller dimensionellt men nätverksbaserat och 

mynnar ut i p-faktor

• Nätverksanalys av symptom och tecken
• Sjukdom ses som ett tillstånd av sammankopplade noder, som orsakar 

och förstärker varandra (till skillnad från normalläget av hälsa)
• Man fokuserar på observerbar yta och bortser från underliggande 

biologi och dimensioner
• Stöder artificiell intelligens och har tagit fram predicering av utfall o 

risk/resilience

Stein DJ et al World Psychiatry 2022;21:393-414)



Framtidens klassifikation, 3

Det finns inget paradigmskifte i sikte, ingen magisk 
neurobiologisk eller Big-Data lösning på psykiatrins 
klassifikation utan…

Vi behöver nogsamt gneta på med att

• stegvis utveckla våra begrepp och diagnoser

• Jämföra kategorisk-dimensionell-nätverksmodell i olika 
data och då för olika problemställningar

• Klokt kombinera olika teorier för att skapa fungerande 
modeller utifrån kliniken och metoder som sedan kan 
testas

Stein DJ et al World Psychiatry 2022;21:393-414)


