
ningar i halsen och ibland talsvårigheter.
Biverkningar är dock sällsynta och när
de uppkommer är de oftast övergående
efter en tids användning. 

Ökar serotoninhalten
Undersökningar med positronemis-
sionstomografi, PET, visar att liknande
blodflödesförändringar uppkommer i
delar av hjärnan som de som uppkom-
mer efter behandling med vissa antide-
pressiva läkemedel. Dessutom vittnar
laboratoriestudier av serotoninets ned-
brytningsprodukter i blodet om en ökad
serotoninhalt efter elektrisk vagusstimu-
lering. Men trots dessa, och en del andra
fynd, så vet forskarna idag ganska lite
om varför elektrisk vagusstimnulering
tycks fungera vid depressioner då ett
flertal andra terapiformer inte har haft
någon effekt. Enligt företaget Cybero-
nics har dock 220 patienter med kronisk
depression runt om i världen redan fått
en vagusstimulator inopererad.  

– De patienter som togs in i den förs-
ta amerikanska studien hade prövat i ge-
nomsnitt 19 olika farmaka på livstidsba-
sis. De handlar om patienter som om de
inte fick behandling aldrig skulle kunna
lämna den psykiatriska vården helt, sä-
ger Rolf Adolfsson. 

– Det är otänkbart att det skulle vara
något annat än vagusstimuleringen som
lett till förbättringar hos så många pati-
enter som det nu handlar om, och jag
skulle själv inte tveka att redan idag an-
vända metoden kliniskt i kombination
med de läkemedel patienten redan an-
vänder om det nu blev aktuellt.

Det operativa ingreppet är relativt en-
kelt och görs i USA ofta polikliniskt. Ef-
ter ingreppet måste strömstyrkan och
impulsfrekvens anpassas till den indivi-
duella patienten, något som tar omkring
två veckor. Priset för själva utrustningen
är cirka 80 000 kronor.

Okänd metod
Men trots att Rolf Adolfsson tror att det
bara i Sverige finns omkring 20 000 pa-
tienter med kronisk depression som
skulle kunna bli hjälpta av vagusstimu-
lering, har ännu ingen patient remitterats
till Norrlands Universitetssjukhus för att
få pröva den. 

Inte heller har någon remitterats till
den psykiatriska institutionens forsk-
ningsenhet med en förfrågan om att ingå
i den kliniska studie som Rolf Adolfsson
nu ska leda. En anledning är att metoden
är så okänd. »När jag helt nyligen nämn-
de vagusstimulering vid depression för
mina kolleger var det ingen som kände
till den möjligheten« berättar Rolf
Adolfsson.

En annan orsak kan vara den »trös-
kel« som många psykiatrer känner till

den här typen av biologiska ingrepp, me-
nar Rolf Adolfsson.

– Spontant upplever nog många det
som att gå in med ett »tungt biologiskt
verktyg«, och på ett sätt förstår jag att det
motståndet finns, eftersom svensk psy-
kiatri fortfarande är så dominerad av
icke biologiska metoder, även om psy-
kofarmakologin är på stark frammarch.
Dessutom vet vi att ECT ofta har myck-
et god effekt vid terapiresistenta depres-
sioner. Men i de fall effekten av ECT

inte är tillräckligt lång kan vagusstimu-
lering vara aktuell.

– Jag tror det blir patienttrycket som
till sist kommer att göra att vagusstimu-
lering på sikt slår igenom som ett be-
handlingsalternativ, initiativen kommer
nog inte främst från professionen, säger
Rolf Adolfsson.

»Vill pröva något nytt«
Den nu påbörjade europeiska studien har
initierats av det amerikanska företag
som tillverkar utrustningen. Forsk-
ningsenheten i Umeå får enligt Rolf
Adolfsson 20 000 kronor per patient
som slutför studien, »men det är pengar
som går till finansieringen av studien,
såsom till extra sjuksköterskor etc«, sä-
ger Rolf Adolfsson. Vid sidan av intäk-
ter från ständiga läkemedelsprövningar
handlar det med andra ord om relativt
låga summor.

– Jag har forskat sedan början av
1970-talet och jag vill hela tiden pröva
något nytt. Men inom psykiatrin måste
man verkligen tänka sig för innan nya
metoder prövas, och i fråga om den här
studien anser jag att man har gjort det.

– Att vara deprimerad under 2–3 år
och inte få någon behandling som hjäl-
per måste vara bland det värsta som
finns. Får man veta att det finns en me-
tod som med 40–50 procents sannolik-
het hjälper vill man pröva den. Det är
självklart!

Peter Örn
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Den första i Sverige som erbjöd
en patient med svår epilepsi va-
gusstimulering var docent Elinor
Ben-Menachem på institutionen
för klinisk neurovetenskap, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset i
Göteborg.

– Jag har använt metoden se-
dan 1989 och har nu omkring 130
patienter med vagusstimulator,
säger Elinor Ben Menachem.

❙ ❙ Vagusstimulator erbjuds till de epi-
leptiker som är svårast sjuka, och bara i
de fall då inga andra behandlingar – in-
klusive kirurgiska ingrepp – har hjälpt.
Mer än hälften av de som får en va-
gusstimulator upplever en minst 50 pro-
centig anfallsreduktion, berättar docent
Elinor Ben-Menachem.

– Men det tar 3–18 månader innan
vagusstimulatorn ger effekt. Orsaken till

det är något oklar, men min teori är att
det handlar om en sorts inlärningspro-
cess. I en PET-undersökning kan man se
hur flera områden i hjärnan reagerar då
vagusstimulatorn först sätts igång, men
med tiden blir det allt färre områden som
påverkas. Det är den s k inlärningstiden,
säger Elinor Ben-Menachem. 

Elinor Ben-Menachem kan förstå
tanken bakom att använda vagusstimu-
lator även för kroniskt deprimerade pati-
enter.

– Vid en lumbalpunktion ser man en
förändring av bland annat serotoninme-
taboliter efter behandling med vagussti-
mulator. Och hos epileptiker som får be-
handlingen uppstår alltid en stämnings-
höjning, även i de fall vagusstimulering-
en inte ger effekt på själva epilepsin, sä-
ger Elinor Ben-Menachem.

Peter Örn 

»Leder alltid till en 
stämningshöjning«

– Det är otänkbart att det skulle vara
något annat än vagusstimuleringen som
lett till att så många patienter i de
amerikasnska studierna blivit hjälpta,
säger professor Rolf Adolfsson.
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