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 hävdar att detta strider mot 
Europeiska läkemedelsmyn-
dighetens (EMA) uppfatt-
ning, som utifrån det veten-
skapliga underlaget förordar 
enbart fluoxetin [19].

Depression hos unga be-
stäms efter graderna lätt, 
måttlig och svår, och efter 
omfattningarna enstaka epi-
sod, upprepade episoder eller 
kronisk. Vi anser att det är 
viktigt att se vad som passar 
den enskilda patienten uti-
från typen av depression, för-
ändringsprocess, livsom-
ständigheter och preferenser 
[20]. Svåra depressioner ut-
märks av sådant som hem-
masittande, självskadebete-
ende och suicidalitet. Här 
kommer inte Socialstyrelsen 
med några centrala rekom-
mendationer men förordar i 
det vetenskapliga underlaget 
elbehandling (ECT) och tri-
cykliska antidepressiva [9]. 
Vi önskar att behandlingen 
av svåra depres sioner hos 
unga definieras som ett ut-
vecklingsområde. 

Många av dessa unga har en 
bakgrund med tidiga och 
upprepade trauman och be-
nämns ibland »developmen-
tal trauma disorder« [21]. Om 
dessa tillstånd växer det fram 
en klinisk kunskap av multi-
modala interventioner med 
bl a aktiv multimodal psyko-
terapi [22], kombinationsbe-
handling av individualterapi 
och gruppterapi vid dialek-
tisk beteendeterapi eller psy-

kodynamiska kombinations-
varianter [21]. 

Sammanfattningsvis kvar-
står vår bedömning av en 
ogynnsam relation mellan 
nytta och risk i Socialstyrel-
sens rekommendationer samt 
vikten av att SSRI bör skrivas 
ut till barn enbart av specia-
lister (barnpsykiatrer, barn-
läkare och vuxenpsykiatrer). 
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■ I Läkartidningen 45/2010 
(sidorna 2823-4) framförde 
Högberg och medförfattare 
kritik mot Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för de-
pression och ångestsyndrom. 
Socialstyrelsen svarade i 
samma nummer. Nu uppre-
par de sin kritik. 

Socialstyrelsen har gjort en 
annan bedömning av de stu-
dier Högberg och medförfat-
tare hänvisar till, inklusive 

den av Trowell et al (2007), 
vilket framgår av det veten-
skapliga underlaget som lig-
ger till grund för riktlinjerna.
Eftersom myndighetens och 
expertgruppens bedömning 
inte har ändrats kommer vi 
inte att göra några föränd-
ringar i riktlinjerna. 

En uppdatering av riktlinjer-
na kommer att påbörjas un-
der 2013. Fram till dess be-
vakar vi området kontinuer-

ligt. Om kunskapsläget för-
ändras på ett avgörande sätt 
gör vi förändringar i riktlin-
jerna redan före uppdate-
ringen. 
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■ Svar till Anders Holmquist, 
som skrev inlägget »Intensiv-
vårdad patient uppmanas in-
ställa sig för arbetspröv-
ning«, LT 50/2010 (sidan 
3185). 

Jag håller med dig om att det 
låter som en illa vald tid-
punkt att delge patienten 
 sådan information, men För-
säkringskassan bedömer uti-
från befintligt underlag, och i 
detta fall verkar det som att vi 
inte kände till din patients 
försämringstillstånd. 

Enligt socialförsäkrings-
lagen får man behålla sin er-
sättning om man vårdas på 
sjukhus eller har en sjukdom 
som innebär omfattande vård 
utan att vara intagen på sjuk-
hus, trots att man missar en 
inplanerad arbetsförmågeut-
redning eller starten av Ar-
betsförmedlingens arbets-
livsintroduktion. Din patient 
kan alltså vara berättigad till 
fortsatt ersättning och kan i 
efterhand ansöka om det. 

På vår webbplats hittar du 
mer information om hur soci-
alförsäkringen för sjukskriv-
na fungerar: http://www.for-
sakringskassan.se/vardgiva-
re/sjukvarden
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