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Diagnosen depression



Resolution of index Major Depressive Episode (MDE) to onset of 

first MDE relapse or recurrence

____________________________________-----Judd LL et al. Journal of Clinical Psychiatry 2016;77:1065-73



Behandlingsstrategi vid depression – lindrig 
depression
________________________________

•Många lider ej av egentlig depression

•Kan i samråd med patienten avstå från läkemedel eller 
psykoterapi

•Identifiera psykosociala, medicinska eller 
substansutlösta problem

•Avvakta under uppföljning, problemlösning, fysisk 
aktivitet, nätterapi etc.

•Om symtomen inte avtar, ompröva

•Känd depressionssjukdom, överväg läkemedel direkt



Behandlingsstrategi vid depression –
medelsvår depression
________________________________

•Förstahandval: SSRI eller psykologisk behandling

•Alternativt läkemedelsval med hänsyn till bl.a. 
biverkningar, tidigare erfarenheter



Antidepressiva läkemedel i Sverige
________________________________

•Icke-selektiv monoaminåterupptagshämning (TCA) 
(klomipramin, amitriptylin, nortriptylin)

•Selektiv serotoninåterupptagshämning (SSRI)

•Selektiv MAO-hämning (moklobemid)

•Övriga
•Presynaptisk α2-receptorblockad (mirtazepin, mianserin)

•Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämning (SNRI)

•Selektiv noradrenalin- och dopaminåterupptagshämning
(bupropion)

•Selektiv noradrenalinåterupptagshämning (reboxetin)

•Melatonerg agonism och serotonerg antagonism (agomelatin)

•Serotoninåterupptagshämning och serotonerg
receptorpåverkan (vortioxetin)



Verkningsmekanismer

• Monoaminer, ssk serotonin - ingång

• Hela förloppet inte känt

• Komplext samspel mellan många 
transmittorer?

• Plasticitetspåverkan?



”Exactly how the blockade of either 5-HT or 
noradrenaline uptake produces
antidepressant effects is difficult to
understand”

DG Grahame-Smith

Acta Psychiatr Scand 1989



Farmakologiska aspekter
________________________________

•Genetiska variationer i metabolismen: 

CYP2D6, CYP2C19, CYP3A4

•Farmakokinetiska interaktioner

•Farmakodynamiska aspekter

•Plasmakoncentrationsmätning

•Utsättningsreaktioner



Exempel på interaktioner

• Farmakokinetisk

• Fluoxetin, paroxetin starka hämmare 
av CYP2D6 ≠ metoprolol

• Farmakodynamisk

• SSRI hämmar upptaget av 5-HT i 
trombocyter – interagerar med ASA



12 veckors citaloprambehandling
STAR*D

(Trivedi et al. Am J Psychiatry 2006;163:28-40



Behandlingsstrategi vid depression – svår 
depression
____________________________________

•Påtaglig funktionsnedsättning,  ev. psykotiska symtom, 
svår hämning och hög suicidrisk

•ECT blir ofta aktuellt

•Om läkemedel, välj SNRI eller TCA

•Om AD läkemedel används vid psykotisk depression 
kan komplettering med antipsykotiskt läkemedel vara 
aktuell

•Visst stöd för beteendeaktivering 



Psykisk hälsa och somatisk sjukdom
________________________________

Sambandet

•kan gå i båda riktningarna

•kan vara av olika typ

•kan vara en ”spiralprocess”, eller 
ännu komplexare än så



Återfallsförebyggande behandling
________________________________

•Två eller flera episoder under en femårsperiod

•Förstärkt indikation

•Sen debut (> 60 år) 

•Tidig debut (< 20 år) 

•Täta recidiv

•Snabba insjuknanden

•Allvarliga episoder (inklusive suicidrisk)



Återfallsförebyggande behandling –
att tänka på
________________________________

•Biverkningar

•Interaktioner – såväl farmakokinetiska som 
farmakodynamiska

•Graviditet och amning



Psykiatrins ansvar för depression
________________________________

•Patienter med misstänkt eller verifierat bipolärt syndrom

•Patienter med dramatiskt initialförlopp, psykotiska symtom eller 
stor suicidrisk

•Diagnostiskt oklara fall 

•Terapirefraktära patienter, efter väl genomförda 
behandlingsförsök

•Patienter med intolerabla biverkningar eller dålig 
behandlingsmotivation

•Patienter med komplicerade eller allvarliga depressioner 
peripartum, komplicerade substansbrukssyndrom, schizofrena 
syndrom eller allvarliga personlighetssyndrom 


