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Läkemedelsområdet leder utveck-
lingen mot evidensbaserad medi-
cin, något som på ett välgörande

sätt bör kunna eliminera såväl slentri-
anmässiga lokala terapitraditioner som
emotionellt drivna förhållningssätt till
behandling. Tyvärr utgör psykiatrin
stundtals ett paradoxalt och olyckligt
undantag från denna utveckling. Oftast
är det inte data som saknas: tvärtemot
en utbredd missuppfattning finns inom
psykiatriområdet dokumentation som
till såväl kvalitet som omfattning oftast
väl matchar vad som är tillgängligt
inom andra fält.

Likväl är det just inom psykiatrin
man finner de bittraste meningsmotsätt-
ningarna vad gäller farmakoterapi. Och
bland de kontroversiella läkemedels-
grupperna intar bensodiazepinerna en
av tätpositionerna.

Två diametralt olika synsätt på an-
vändningen av bensodiazepiner är såle-
des vitt spridda såväl inom den psyki-
atriska professionen som hos allmänhe-
ten. Enligt ett av dessa rör det sig om
medel med nästintill obefintlig toxici-
tet, låg risk för beroendeutveckling och
hög effektivitet vid flertalet ångestsjuk-
domar, ledande till slutsatsen att fö-
reslagna begränsningar i deras förskriv-
ningar ej är befogade [1]. 

Enligt det andra sättet att se leder an-
vändning av preparaten ofta till beroen-
deutveckling, och kan utöver långvari-
ga utsättningsfenomen ge bestående
psykiatriska problem. Offentligt finan-
sierade sjukvårdsverksamheter har i
Sverige byggts upp bl a för att hjälpa
patienter med sådana förmodade kom-
plikationer [2-4]. 

I en artikel i detta nummer av Läkar-
tidningen diskuterar Anders Strömstedt

motsättningarna på området mot bak-
grund dels av sin egen mångåriga kli-
niska erfarenhet som psykiater, dels av
WHOs 1996 utkomna rapport »Ration-
al use of bensodiazepines». Utan att
blunda för problemen hos vissa patient-
grupper tar Strömstedt i huvudsak
WHO-rapporten till intäkt för det »ben-
sodiazepinliberala» synsättet, och me-
nar att nu gällande svenska rekommen-
dationer är dåligt underbyggda.

Fyra dimensioner
Som så ofta när lika kategoriska som

motstridiga uppfattningar finns i en frå-
ga har båda sannolikt delvis rätt – och
delvis fel. Fyra dimensioner ter sig vä-
sentliga för att betrakta: toxicitet, bero-
endepotential, långtidseffekter och ef-
fektivitet.

Toxicitet. I perspektivet av de medel
de en gång ersatte, barbituraterna, är sy-
nen på bensodiazepiner som oskyldiga
vad gäller toxicitet lättförståelig och
tveklöst korrekt. Enstaka dödsfall har
rapporterats när halogenerade, kortver-
kande preparat använts i kombination
med alkohol, och vid dödliga heroinö-
verdoser finner man ofta blandintoxika-
tion med bensodiazepiner. I övrigt sak-
nar dock bensodiazepingruppen barbi-
turaternas andningsdeprimerande egen-
skaper, vilket lett till en markant mins-
kad mortalitet i intoxikation.

Beroendepotential. Här är data
knappast definitiva. WHO-rapporten
liksom Balters och medarbetares arbete
[1] har varit mycket uppskattad, men vi
måste komma ihåg att de är konsensus-
dokument, inte moderna metaanalyser
av en kvalitetskontrollerad behandlings-
litteratur. Således varierar uppskatt-
ningarna av beroendepotentialen kraf-
tigt i litteraturen och beror uppenbart på
vilken population som studeras. 

Det råder dock enighet om att pati-
enter med annat missbruk eller beroen-
de utgör en högriskgrupp för att utveck-
la ett beroende av bensodiazepiner. 

I själva verket finns det nu också ex-
perimentella belägg för att aktivering av
de system bensodiazepinerna verkar
genom ökar motivationen att inta alko-
hol [5]. Alkoholproblem ensamma har
en prevalens på uppemot 10 procent, är
ofta okända i pågående sjukvårdskon-
takter och kartläggs ej regelmässigt
inom primärvården, där, enligt Ström-
stedts eget påpekande, 80 procent av
bensodiazepinförskrivningen sker.
Dessa iakttagelser i sig måste rimligen
innebära att problemet med riskpatien-
ter inte kan betraktas som marginellt.
En sådan insikt behöver inte stå i strid
med andra observationer, som tyder på
att beroendeutveckling över lag är mera
ovanlig.

Långtidseffekter. En betydande me-
dial uppmärksamhet har ägnats lång-
tidseffekter av bensodiazepiner, särskilt
s k lågdosberoende. Den landstings-
drivna TUB-verksamheten (TerapiUt-
värdering av Bensodiazepiner) i Stock-
holm har bl a av det skälet rekommen-
derat mycket långa nedtrappningstider
även för individer som använt högst or-
dinära bensodiazepindoser, medan
Stockholms läns landsting ekonomiskt
stött en förening, Kilen, vars företräda-
re menat att mångårig eller bestående
psykisk ohälsa kan bli följden av medi-
cinsk bensodiazepinanvändning. Pati-
enter har också anmält sådan ohälsa till
Patientförsäkringen. 

Det torde dock vara uppenbart att en
sådan patientgrupp är selekterad. En
studie som nyligen presenterats [6] vi-
sar att den symtomatologi patienterna
rapporterat sannolikt representerar psy-
kopatologi som fanns redan före benso-
diazepinanvändningen. 

Det ter sig här svårt att inte ge
Strömstedt rätt: bensodiazepiner har i
dessa sammanhang blivit närmast både
ett projektionsobjekt och en symbol för
det onda, och delar av den psykiatriska
professionen har alltför okritiskt och
opportunistiskt anammat synsättet. Vad
som förvånar något är att andra lång-
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tidseffekter av bensodiazepiner på det
sättet kommit i bakgrunden i debatten.
Medlens kognitivt funktionsnedsättan-
de effekter, om än reversibla [7], borde
rimligen stämma till eftertanke i sam-
band med långtidsbehandling. 

Själv har jag faktiskt upphört med
mitt tidigare bruk av flunitrazepam på
transatlantiska flygningar: Det är bättre
att vara sömning vid ankomsten, men i
alla fall komma ihåg föredragstexten...

Vad som i långa loppet borde avgöra
bensodiazepinförskrivningen är med-
lens effektivitet relativt andra tillgängli-
ga terapiformer. Den snabbt växande
dokumentationen för selektiva seroto-
ninåterupptagshämmare (SSRI) vid
snart sagt alla ångestsyndrom måste
rimligen innebära att kostnad–nytta-
analysen alltmer sällan utfaller till ben-
sodiazepinernas fördel. 

Kliniska studier som direkt jämför
SSRI-preparat och bensodiazepiner är
dock ett område där vi behöver mer
data. I avvaktan på dessa står det klart
att SSRI-preparatens biverkningar, bl a
i form av sömnstörning och sexuell dys-
funktion, för vissa patienter ej är tole-
rabla. För dessa patienter torde benso-
diazepiner utgöra ett attraktivt alterna-
tiv.

Som vanligt gäller alltså inte allt el-
ler intet; båda preparatgrupperna kom-
mer säkert att försvara sin plats för oli-
ka patienter [8]. 

En hel del kunskap finns
Medan vissa data alltså fortfarande

saknas finns en hel del kunskap som re-
dan nu kan hjälpa oss till en mer ratio-
nell användning av bensodiazepiner.
Preparat inom gruppen är förstahands-
medel för behandling av måttlig till svår
alkoholabstinens, varvid de reducerar
antalet fall av delirium tremens med ca
5/100 behandlade patienter, och antalet
abstinenskramper med 8/100 [9]. Även
om det med hänsyn till beroendepoten-
tialen är viktigt att behandlingen sker i
strikt kontrollerade former är det därför

oacceptabelt att den av ideologiska skäl
undanhålls patienterna. 

Vidare vet vi att bensodiazepinerna
ensamma saknar effekt mot depres-
sionssjukdom, men också att gruppen är
av stort värde för att initiera en behand-
ling med antidepressiva medel under
vars första cirka fyra till sex veckor ben-
sodiazepinanvändning med säkerhet är
indicerad. Bensodiazepiner tillför inte
något till depressionsbehandlingen ef-
ter denna initiala period [10]. 

Vid mer långsiktig behandling av
ångestsyndrom, där bensodiazepin-
gruppen har en gedigen dokumentation,
får nyttan i varje enskilt fall vägas mot
alternativa behandlingsmöjligheter,
bl a mot bakgrund av en systematisk
värdering av den enskilde patientens
benägenhet för beroendeutveckling. 

Preparatval
Vad gäller preparatval vet vi att pre-

parat med snabbt tillslag har större be-
roendepotential, och att preparat med
komplicerad metabolism och aktiva
metaboliter kan ge upphov till ackumu-
lationsproblem. Sammantaget leder
detta till att oxazepam i flertalet fall re-
kommenderas som förstahandsme-
del, medan alprazolam väl försvarar
sin plats vid behandling av panik-
syndrom.

I enstaka fall kan diazepamets långa
halverings- och eliminationstid innebä-
ra en fördel, men valet av detta preparat
förutsätter en noggrannare analys av be-
roendebenägenhet och leverfunktion.
Det finns sällan anledning att för dag-
bruk välja något annat preparat än de nu
nämnda.

Som alla »sanningar» bör dessa
kommentarer betraktas som provisoris-
ka. Med nya data måste de förstås kon-
tinuerligt omprövas. WHO-rapporten
anger på ett förtjänstfullt sätt tonen re-
dan i titelns första ord, »rational». Trots
allt handlar det ju bara om verktyg i det
kliniska arbetet. Det är olyckligt när
förhållningssättet till sådana verktyg
blir känslomässigt laddat.
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