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»Intet nytt under solen» kan
man konstatera även beträffan-
de kännedom om årstidsbun-
den depression. Redan Hippo-
krates observerade samband
mellan depression och årstid.
Åtskilliga läkare har alltsedan
1700-talet beskrivit ljusets ef-
fekt på vissa depressioner, men
kunskapen blev inte allmänt
spridd, kanske hindrad av an-
nat dominerande paradigm vad
gäller genes till psykisk sjuk-
dom.

Först 1984 kom genom-
brottet efter NE Rosenthals ve-
tenskapliga och intresseväck-
ande beskrivning av SAD
(Seasonal Affective Disorder).

Professor Odd Lingjaerde
har bedrivit forskning om vin-
tersömnlöshet sedan 1981 och
om årstidsbunden depression
sedan 1991. Såsom titeln på
hans senaste bok antyder vill
han framhålla vinterdepression
som en separat sjukdom medan
SAD i form av sommardepres-
sion synes ha med värmekäns-
lighet att göra.

Folksjukdom
Typiskt för vinterdepres-

sion framhålls vara minskad
kreativitet, energiförlust, trött-
het, hypersomni (ibland sömn-
löshet), koncentrationssvårig-
het, ökad aptit med speciellt
sug efter kolhydrater, gärna
sötsaker och viktökning. De-
pression är inte alltid så tydlig,
men invalidiserande sjuk-
domsgrad och suicidförsök fö-
rekommer.

Vinterdepression är så van-
lig att den motiverar epitetet
folksjukdom. Författaren har i
Norge funnit 5–10 procent av
vuxna, mest kvinnor. Ytterli-
gare minst 10 procent har en
lättare form, »subsyndromal»
vinterdepression. (Jämför fre-
kvensen diabetes 2 procent.)

Debut sker vanligen i 20–30
års åldern men förekommer

ända ned i förskoleåldern. Van-
ligast startar besvären i okto-
ber/november och avklingar i
mars/april men stora variatio-
ner förekommer. En relativt
stor andel har en hypoman pe-
riod sommartid men åtskilliga
kan få en depressiv period även
vid långvarigt mulet väder un-
der senvår eller sommar.

Författaren har lyckats
framställa ämnet både lättläst
och intressant samtidigt som
han på ett inträngande sätt be-
skriver den vetenskapliga
möda som ligger till grund för
de slutsatser som presenteras
beträffande orsaker, karaktä-
ristiska symtom, förlopp och
behandling.

Vad gäller differentialdia-
gnostik redovisar han olika kri-
terier, Rosenthals, ICD 10,
DSM IV och SPAQ (Seasonal
Pattern Assessment Questio-
naire). Han finner alla fyra me-
toderna ha delvis väl stränga
och delvis väl svaga kriterier
och finner genomsnittligt ing-
en skillnad i träffsäkerhet, men
han synes ändå lägga särskild
vikt vid SPAQ.

Desynkroniserade
klockor
Vad gäller genesen till vin-

terdepression ser författaren
flera samverkande faktorer
men fokuserar på störning av
biologiska klockor (överord-
nade/respektive underordna-
de). En fördröjd klocka som
ändrar melatonininsöndringen
kan förklara vintersömnlöshet
men knappast alla symtom vid
vinterdepression. Klockorna
kan emellertid också komma i
otakt med varandra och dess-
utom kan var och en bli desyn-
kroniserad eller försvagad.
Författaren framhåller de sist-
nämnda som mest troliga orsa-
ker. Andra hormoner såväl som

signalsubstanser kan också ha
inflytande.

Ljusterapi
Lingjaerde finner att ljus

via ögonen från ljuslåda är av-
sevärt bättre än placebo. För-
bättringen märks redan inom
fyra dagar. Efter en veckas be-
handling med vitt ljus under
två timmar på morgonen med
styrkan 2 000–2 500 lux får
man i genomsnitt 50–60 pro-
cents förbättring.

Detta uttryckssätt är inte
helt entydigt då spridningen
mellan liten, måttlig och myc-
ket stor förbättring inte fram-
går. Två svenska undersök-
ningar [Wetterberg et al, pers
medd, 1991 och Thalén, pers
medd, 1996] finner vid be-
handling i särskilt ljusrum
(som inte är så vanligt i Norge)
ett resultat som tolkas likvär-
digt – minst 50 procents för-
bättring hos mer än 50 procent
av patienterna – en övertygan-
de skillnad mot placebo. Odd
Lingjaerde konstaterar att för-
bättringen av en kur i många
fall står sig hela vintern. Ingen
skillnad ses hos äldre.

Pannlampa respektive si-
mulerad gryning under en till
två timmar upp till 250 lux sy-
nes också ha effekt, men i ge-
nomsnitt inte lika bra.

Inga nämnvärda biverk-
ningar har noterats. Hypoman
reaktion förekommer i enstaka
fall och ibland irritation i ögo-
nen. Vid allvarlig ögonsjuk-
dom görs för säkerhets skull
kontroll hos ögonläkare. 

Annan behandling
Inte alla blir bra av ljusbe-

handling. Som alternativ eller
kombination har olika läkeme-
del prövats. Av dessa har Ser-
tralin 200 mg per dygn en do-
kumenterat större effekt än pla-
cebo, men inte så snabb som
ljus. Även Tryptofan (som är
en källa till både serotonin och
melatonin) har prövats dubbel-
blint och är bättre än placebo.
Fysisk träning speciellt utom-
hus är också gynnsam.

I litteraturen saknar jag en
svensk pionjär på området,
professor Lennart Wetterberg
som redan 1979 publicerade
»Melatonin/Cortisol ratio in
depression» och som i övrigt
redovisat ett stort antal värde-
fulla studier om corpus pineale,
melatonin och ljusbehandling.

Synnerligen läsvärd bok
Frånsett enstaka oklarhet

enligt ovan är boken »Vinter-
depresjon» synnerligen läs-
värd och stimulerande. Den be-
döms som lämplig både för lä-
kare och annan sjukvårdsper-
sonal men även för patienterna
själva. •
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Denna första kompletta
handbok på svenska om vacci-
nationer är uppdelad i två delar,
dels en allmän del om olika ty-
per av vacciner, anmälnings-
pliktiga infektionssjukdomar
samt generella principer för
immunisering. Den andra de-
len behandlar enskilda sjukdo-
mar och de på den svenska
marknaden tillgängliga vacci-
nerna samt vaccination av ut-
landsresenärer. 

Aktuellt ämne
Vacciner och vaccinationer

har på senare år varit mycket
aktuella ämnen, dels av histo-
riska skäl, med 200-årsjubile-
um av Jenners första vaccina-
tion och 100-årsdagen av
Louis Pasteurs död 1995, dels
för att vi har kommit in i det
som har beskrivits som »post-
antibiotika eran». Med peni-
cillinets introduktion upplevde
världen en 50-årsperiod där
antibiotika ansågs lösa alla in-
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