
2823läkartidningen nr 45 2010 volym 107

S
ocialstyrelsens »Na
tionella riktlinjer för 
vård vid depression 
och ångestsyndrom 

2010 – stöd för styrning och 
ledning« [1] riktar sig till alla 
nivåer i vården men fokuse
rar särskilt på primärvården.    
Riktlinjerna förordar för 
barn och unga med medel
svår depression medicinering 
med selektiva serotoninåter
upptagshämmare (SSRI) som 
förstahandsalternativ. Vid 
lindig depression föreslås 
kognitiv beteendeterapi 
(KBT) som förstahandsalter
nativ. Riktlinjer vid svår 
 depression saknas. SSRI 
 rekommenderas vid ångest
tillstånd hos barn och unga.

Evidens graderas ofta i fyra 
klasser:
•  God evidens – samman

fallande goda resultat i två 

eller flera studier av hög 
kvalitet.

•  Måttlig evidens – samman
fallande goda resultat i en 
studie av låg kvalitet och en 
eller fler med dålig kvalitet, 
eller allmänt sammanfal
lande resultat i två eller fler 
studier av låg kvalitet.

•  Begränsad eller motsägel
sefull evidens – enbart en 
studie (av antingen hög 
 eller låg kvalitet), eller mot
sägelsefulla resultat i två 
eller fler studier.

•  Ingen evidens – inga studier 
finns inom området [2]. 

Vi anser att nationella riktlin
jer från  Socialstyrelsen bör 
vara grundade på god evidens.  

Det är inom evidensbase
rad medicin ett grundläggan
de krav att studier ska ha en 
adekvat kontrollgrupp. Inom 
psykoterapiforskningen 
innebär detta en aktiv kon
trollgrupp, så kallad struk
turellt ekvivalent kontroll
grupp, som innebär ungefär 
samma omfattning i kontakt
tid,  samma statusnivå på be
handlingarna samt en trovär
dig mekanism [3, 4]. Mot 
 väntelistekontroll eller ingen 
kontrollgrupp alls har de 
flesta psykosociala behand
lingar en positiv effekt, och 
inga slutsatser om fördelar 
för just den behandlingen 
kan dras av sådana studier.

De allra flesta av de studier 
som Socialstyrelsen refererar 
till har brister vad gäller både 
dia gnostiserad depression 
och/eller adekvat kontroll
grupp.  Sådana studier av låg 
kvalitet bör inte ges tyngd 
som underlag för nationella 
riktlinjer [5].  

Den mest omfattande stu
dien av hög kvalitet vi känner 
till av deprimerade ungdomar 
är TADS (treatment of ado
lescent depression study). 
 Studien omfattar 439 ungdo

mar med måttlig till måttligt 
svår depression. Resultatet 
visar att individuell KBT 
behandling inte var bättre än 
placebomedicinering [6]. I en 
engelsk studie med 208 
 ungdomar fick hälften sed
vanlig behandling och medi
cin, och den andra hälften 
fick förutom detta även KBT
behandling. Det sågs ingen 
skillnad mellan grupperna 
vad gäller behandlingsresul
tatet [7].

En metaanalys av 15 randomi
serade, kontrollerade studier 
där KBT jämfördes med en 
adekvat kontrollgrupp i form 
av aktiv kontrollgrupp visade 
en effektstorlek på 0,24 [8]. En 
effektstorlek på 0,2 motsvarar 
en liten skillnad mellan grup
perna, en effektstorlek på 0,5 
en måttlig skillnad och en ef
fektstorlek på 0,8 en stor skill
nad [9]. Sammanfattningsvis 
bedömer vi underlaget för 
KBT som evidensgrad 3, det 
vill säga begränsad eller mot
sägelsefull.

I en metaanalys omfattan
de 15 studier konstateras att 

SSRI hade en effektstorlek på 
0,2  [10]. Det motsvarar ett 
»number to treat« (NNT) om 
10, det vill säga att tio patien
ter måste behandlas för att en 
patient ska bli bra.

I underlaget för det europe
iska läkemedelsverket EMA 
finns fyra studier (Tabell I) 
[1114, 6, 15], varav tre saknar 
adekvat kontrollgrupp därför 
att deltagarna varit utsatta 
för placebotvätt. Placebo tvätt 
innebär att alla deltagare 
först får medicinera med 
 placebo. De som svarar posi
tivt på placebo utesluts ur 
studien. Detta betyder att 
kontrollgruppen i den senare 
randomiserade, kontrollera
de studien är manipulerad, 
och sådana studier måste be
dömas vara av dålig kvalitet.

Två randomiserade, kontrol
lerade studier av hög kvalitet 
med gott behandlings resultat 
krävs för att god evidens ska 
anses föreligga. Vad gäller 
fluoxetin uppfylls inte detta 
krav, utan evidensgraden för 
fluoxetin bedöms vara 3. Den 
enda studie som uppfyller 
kravet på adekvat kontroll
grupp är TADS. Denna studie 
visade ingen signifikant skill
nad i resultat mellan fluoxe
tin och placebo vad gäller till
frisknande (remis sion) be
dömt utifrån den aktuella de
pressionsskalan (Children´s 
depression rating scale – 
 revised) [6].

Fluoxetin, likt andra SSRI
preparat har som fruktade 
biverkningar både ökad sui
cidalitet och ökad, ibland ho
micidal, aggressivitet. TADS 
visade att det efter nio måna
der hade förekommit själv
mordshändelser hos 15 pro
cent (14,7) av dem som medi
cinerade med fluoxetin [16]. 
Självmordshändelserna före
kom under hela observations
tiden, inte enbart i början. 
Författare från TADS  drog 
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Socialstyrelsens riktlinjer för 
vård av unga med ångest och 
depression håller inte måttet, 
anser artikelförfattarna.
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slutsatsen att medicinering 
med fluoxetin inte var mest 
kostnadseffektiv på grund av 
inläggningar på klinik vid 
självmordshändelser [17]. 
Författarna ansåg att en ökad 
frekvens av självmordshän
delser hos deprimerade pa
tienter med nya antidepressi
va är en viktig folkhälsofråga. 

Trots detta rekommende
rar Socialstyrelsen SSRI som 
förstahandsalternativ vid 
 behandling av måttligt depri
merade ungdomar i den 
svenska sjukvården. I och 
med detta utsätter Socialsty
relsen en stor ungdomsgrupp 
i Sverige för ett läkemedel 
med svag effekt mot depressi
on och med stor risk för ökad 
suicidalitet och andra allvar
liga biverkningar. 

Endast fluoxetin är godkänt 
av EMA för behandling av 
 deprimerade ungdomar [13]. 
Socialstyrelsen rekommen
derar att även andra preparat 
som inte är godkända kan an
vändas, till exempel sertralin 
och citalopram. Detta trots 
att en europeisk studie med 
244 deltagare ungdomar vi
sar att citalopram till depri
merade ungdomar inte gav 
bättre resultat än placebo 
[18]. Däremot blev ungdomar
na som fick citalopram tröt
tare än de som fick placebo. 
Så kallad offlabelmedicine
ring måste betraktas som fria 
experiment. Detta är en rätt 
som läkarkåren har, men en 

sådan omfattande offlabel
medicinering  som Socialsty
relsen förespråkar kan leda 
till att denna rätt ifrågasätts. 

EMA godkänner fluoxetin 
enbart på indikationen de
pression hos barn och unga, 
medan Socialstyrelsen före
slår offlabel. EMA kräver att 
medicinering med fluoxetin 
ska föregås av psykologisk 
 behandling, Socialstyrelsen 
förordar SSRI som första
handsåtgärd. EMA kräver att 
om medicinering ges så ska 
den ges samtidigt med psyko
logisk behandling. Socialsty
relsen rekommenderar att 
SSRI ges som enda behand
ling vid måttlig depression. 
EMA kräver att SSRImedi
cinering ska initieras och 
övervakas av en specialist. 
Socialstyrelsen ställer inga 
sådana krav.

Det föreligger inget god
kännande av SSRI vid ångest
tillstånd hos barn. Trots det 
rekommenderar Socialsty
relsen SSRI vid ångesttill
stånd hos barn.

 
Utifrån bristen på god evi
dens i Socialstyrelsens be
handlingsrekommendationer 
framhåller vi att de bör dras 
tillbaka för omarbetning. 
Tills ett mer tydligt underlag 

tas fram får vi nöja oss med 
EMA:s rekommendationer 
om sex tillfällen med psyko
logisk intervention som 
grundåtagande.

För att uppnå detta behövs 
förmodligen erbjudande om 
bred psykoterapeutisk fort
bildning för existerande 
 personal, det vill säga all
mänläkare, sjuksköterskor, 
 barnläkare, skolläkare, skol
sköterskor, kuratorer och 

psykologer. Kompetens att 
arbeta med familjer måste 
beaktas vid behandling av 
barn. Eventuell medicinering 
med SSRI bör skötas av speci
alister. Med specialister avser 
vi dem som har utbildning i 
barnpsykiatri, det vill säga 
barnpsykiatrer, barnläkare 
och allmänpsykiatrer.

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

tabell I. Studier avseende fluoxetin vid behandling av deprimerade unga.

  Allvarlig depression  Signifikant skillnad i Signifikant skillnad i för-  
Författare, år n (suicidalitet)  Placebotvätt remission mot placebo  bättring, patientskattning Anmärkningar
Simeon et al 1990 40 Nej Ja Ingen skillnad i effekt  Självskattningsskala  Signifikant viktnedgång i
[11]    Remission ej redovisat saknas fluoxetingruppen. Ingen rela-
      tion mellan dos och plasmanivå
      eller effekt och plasmanivå av
      fluoxetin eller norfluoxetin.   
Emslie et al 1997 96 Ja Ja Ingen signifikant skillnad  Nej   
[12]
Emslie et al 2002 219 Nej Ja Signifikant skillnad Nej Ingen signifikant skillnad i 
[14]      respons (30 procents minsking
      av Childhood depression rating
      scale-revised). 1,1 cm mindre
      längdtillväxt efter 19 veckor i 
      behandlingsgruppen. 
Kennard et al 2006   439 Nej Nej Ingen signifikant skillnad  Nej 
[6] 
March et al 2004 [15] 
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»Trots det rekommen-
derar Socialstyrelsen 
SSRI vid ångesttill-
stånd hos barn.«

läs mer Fullständig referens- 
lista http://ltarkiv.lakartidningen.se 
 
Socialstyrelsen svarar på nästa 
sida.
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Socialstyrelsen ser ingen 
 anledning att, som Göran 
Högberg och medförfattare 
kräver, revidera riktlinjerna 
för behandling av unga med 
depression och ångest.

Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer är ett stöd för be
slutsfattare (politiker, tjäns
temän och verksamhetsche
fer) i deras styrning och led
ning av vård och omsorg. I 
 arbetet med att ta fram rikt
linjer värderas kunskapsläget 
för ett stort antal åtgärder 
som förekommer vid behand
ling av olika sjukdomstill
stånd. Nationella riktlinjer för 
vård vid depression och ång
estsyndrom publicerades i en 
preliminär version mars 
2009. Därefter följde en pe
riod då det var möjligt att läm
na synpunkter på riktlinjerna, 
och med hjälp av ett stort an
tal inkomna synpunkter om
arbetade Socialstyrelsen se
dan riktlinjerna. Under denna 
tid gjorde myndigheten även 
en förnyad bedömning av 
kunskapsläget och ändrade 
vissa rekommendationer. De 
slutgiltiga riktlinjerna presen
terades i mars 2010 [1].

Göran Högberg och medför
fattare menar att Socialsty
relsen inte bygger sina re
kommendationer på tillräck
ligt god evidens. Nationella 
riktlinjer grundar sig på bäs
ta tillgängliga vetenskapliga 
kunskap, och utgångspunk
ten är systematiska översik
ter av god kvalitet. SBU:s 
kunskapsöversikter var där
för basen i riktlinjerna. 

I Socialstyrelsens veten
skapliga underlag inklusive 
SBU:s »Behandling av depres
sionssjukdomar« (2004) vär
deras huvuddelen av Högbergs 
och medförfattares referen
ser. Socialstyrelsens bedöm
ning av kunskapsläget för ef
fekten av antidepressiva läke
medel respektive KBT (kogni
tiv beteendeterapi) skiljer sig 

från deras bedömning. Frågan 
som Högberg och medförfat
tare tar upp om vilken kon
trollgrupp som bör användas 
vid studier av psykologisk be
handling är långt ifrån själv
klar [2]. Socialstyrelsen håller 
med om att högst bevisvärde 
har studier där man också i 
psykologisk behandling an
vänt en aktiv kontrollgrupp. 
Myndigheten har använt så
dana i den utsträckning de 
finns tillgängliga. I andra fall 
har Socialstyrelsen använt 
studier av lägre bevisvärde ef
tersom dessa utgjorde bästa 
tillgängliga vetenskapliga un
derlag. 

Högberg och medförfattare 
anser att evidensgraderingen 
är låg för tre studier av fluoxe
tin på grund av att placebo
tvätt använts före randomise
ringen. De anger att kontroll
gruppen blir manipulerad. 
Detta är fel. En sådan studie
design har tvärtom gjorts för 
att förstärka skillnader mel
lan aktivt preparat och place
bo. Tonåringar har mycket 
hög placeborespons, och det 
är svårt att få fram de skillna
der som finns mellan aktiv 
 behandling och placebo. Men 
här har också barn med aktiv 
behandling genomgått place
botvätt, varför båda grupper
na är lika och kan jämföras. 
Bedömningen blir då att stu
dierna är av hög kvalitet.  

Det finns speciella svårig
heter och risker med att be
handla barn och ungdomar 
med antidepressiva SSRIpre
parat.  En ökad risk för själv
mordsbeteende och självde
struktivt beteende har rap
porterats. En risk–nyttabe
dömning visar att behandling 
med SSRI vid depression gör 
stor nytta i förhållande till ris
ken. »Number to treat« är 10 
och »number to harm« är 112, 
dvs mer än tio gånger fler sva
rar positivt på behandling 
med SSRI än de som får själv
mordstankar och begår själv

mordshandlingar. 
Inga fullbordade själv
mord har rapporterats 
i dessa studier [3]. 

Högberg och med
författare anger fel
aktigt att Socialstyrel
sen till skillnad från 
den europeiska läke
medelsmyndigheten 
rekommenderar SSRI som 
enda behandling vid depressi
on. Socialstyrelsen ger starka 
rekommendationer om sam
mansatta vårdåtgärder, något 
som studerats främst inom 
första linjens vård. Socialsty
relsen rekommenderar aktiv 
exspektans vid depressiva 
symtom (ospecifik samtals
terapi med psykopedagogiskt 
inslag). Däremot rekommen
derar Socialstyrelsen att 
 hälso och sjukvården vid 
medelsvår depression som 
 alternativ bör erbjuda både 
antidepressiv behandling med 
fluoxetin och psykologisk be
handling med KBT eller IPT 
(interpersonell terapi). Vår
den kan också erbjuda be
handling med andra SSRI
preparat, familjeterapi och i 
undantagsfall psykodyna
misk psykoterapi. 

Vid lindrig depression rekom
menderar Socialstyrelsen 
både KBT och IPT. Socialsty
relsen ger även, tvärt emot vad 
Högberg och medförfattare 
anger, rekommendationer för 
svår depression. Där flera 
 behandlingsförsök inte gett 
effekt rekommenderar myn
digheten elbehandling och i 
undantagsfall tricykliska 
antidepressiva. SSRI rekom
menderar myndigheten vid 
ångesttillstånd hos barn och 
unga som ett alternativ till 
KBT. Socialstyrelsen har i 
sina riktlinjer valt att göra be
dömningar av kunskapsläget 
när det gäller effekt även för 
preparat som inte är godkän
da på en viss indikation (»off
label«) men som ändå används 
inom barn och ungdomspsy

kiatrin. Socialstyrelsen beva
kar kontinuerligt kunskaps
läget inom området, och om 
cirka tre år kommer myndig
heten att påbörja en uppdate
ring av riktlinjerna. Föränd
ringar kan göras tidigare om 
kunskapsläget förändras på 
ett avgörande sätt, men i dag 
ser Socialstyrelsen inte att 
det finns någon anledning att 
göra några förändringar.
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replik:

Nationella riktlinjerna står på solid grund
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Socialstyrelsen bevakar konti-
nuerligt kunskapsläget vad 
 gäller behandling av unga med 
depression och ångest.


