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Depression i primärvård-epidemiologi

• Livstidsprevalens behandlingskrävande depression är ca 25 % av alla 
kvinnor och 15 % av alla män

• Ca 10 % av vuxna i Sverige använder antidepressiva läkemedel:

• Primärvården står för en stor del av förskrivningen av antidepressiva 
läkemedel 

Ålder Andel personer i Sverige som förskrevs antidepressivt 
läkemedel 2015*

15-44 8%

45-64 12%

65-74 12%

75+ 21%

*Källa: Läkemedelsregistret Socialstyrelsen



När är det depression?

• Minst 5 symtom av 9 (A-kriterium DSM 5) + B-& C-kriterium?

• Ingen cut-off vid just 5 symtom:

Sakashita C, Slade T, Andrews G. Empirical investigation of two assumptions in 
the diagnosis of DSM-IV major depressive episode. Aust N Z J Psychiatry. 2007 Jan;41(1):17-23.



När är det depression?

Slutsats

Det finns skäl att diskutera behandling om:

1. Antal depressiva symtom +

2. Fö̈rändring av patientens tillstånd +

3. Symtomen förorsakar kliniskt signifikant lidande eller betydande 
funktionsförlust



Svårighetsgrader

• Lindrig depression:
• Lindrig till måttlig symtombild 
• Lindrig funktionssvikt

• Medelsvår depression:
• Påtaglig symtombild 
• Måttlig funktionssvikt
• Oftast ingen påtaglig suicidrisk

• Svår depression:
• Påtaglig symtombild
• Symtomen är ohanterliga och personen kan ha svårt att bry sig om grundläggande 

behov som att äta eller dricka
• Självmordstankar är vanliga



Ålder vid 
förstagångs-
insjuknande



Hur ser depressioner ut i primärvård?

Gunn J, Elliott P, Densley K et al. A trajectory-based approach to understand the factors 
associated with persistent depressive symptoms in primary care. J Affect Disord. 2013 
Jun;148(2-3):338-46.



Antidepressiva läkemedel

• Skillnaden i effekt mellan olika antidepressiva läkemedel är liten på 
gruppnivå

• Ju svårare depression, desto mer effekt av antidepressiva läkemedel

Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD, et al. Antidepressant drug
effects and depression severity: a patient-level meta-analysis. 
JAMA 2010; 303: 47-53.



SSRI

• SSRI används ofta som första linjens behandling på grund av effekt, 
tolerabla biverkningar och låg överdödlighet vid överdos

• Det finns ingen övertygande evidens för att någon SSRI är mer 
effektivt än annan SSRI

• Viktigt att nå tillräcklig dos-följ upp!



Behandlingslängd antidepressiva läkemedel


