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DEBATT Mer om läkare
och rökning. 
Sidan 1628

F DA, USA:s läkemedelsverk, har nyligen ut-
färdat krav på varningstexter, »black box
warning«, på antidepressiva preparat.

De nya varningstexterna på förpackningen
skall ange att tonåringar under 18 år och unga
vuxna mellan 18 och 24 löper en ökad risk för
suicidala tankar och känslor i samband med
antidepressiv medicinering.

Om denna rekommendation har tillkom-
mit på grundval av nya data eller för att
stilla en växande kritik att FDA tar för

lätt på läkemedels säkerhet diskuteras i en för-
handspublicerad artikel i New England Jour-
nal of Medicine, se ‹http://www.nejm.org›. 

FDA:s rekommendation vilar på en analys av
99 839 patienter i 317 randomiserade studier.
Fem patienter suiciderade i behandlingsgrup-
pen, mot tre i kontrollgrupperna. Suicidala
tankar och beteenden noterades hos 234 pati-
enter som fått aktiv substans, mot 194 i place-
bogruppen.

När data kring suicidtankar stratifierades i
åldersgrupper visade det sig att tonåringar un-
der 18 år hade en signifikant ökad risk för sui-
cidtankar, äldre vuxna en signifikant sänkt
risk, medan risken för unga vuxna mellan 18
och 24 var numeriskt men inte statistiskt för-
höjd. Att FDA ändå låter varningstexten omfat-
ta en grupp där ökad risk inte kunnat beläggas
kan hänga samman med att myndigheten idag
är extra känslig för opinioner efter tidigare lä-
kemedelsskandaler; säkerhetsfrågorna har fått
högsta prioritet. 

A rtikelförfattarna menar att de nya var-
ningstexterna innebär att allmänheten
behöver informeras om att den stora ris-

ken för suicid är obehandlad depression; att
det är sjukdomen och inte medicineringen i sig
som är hotet. 

Om svenska medier kommer att följa det rå-
det eller välja rubriker som »USA varnar för
dödsmedicin« återstår att se.

Varningstext på antidepressiva
»Att FDA ändå låter
varningstexten om-
fatta en grupp där
ökad risk inte kun-
nat påvisas kan
hänga samman med
att myndigheten
idag är extra käns-
lig för opinioner ef-
ter tidigare läkeme-
delsskandaler; sä-
kerhetsfrågorna har
fått högsta priori-
tet.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

Rättelse:
I artikeln »Snabb och robust antidepres-
siv effekt av skopolamin«, som publicera-
des i Läkartidningen 2007;104(18):1397,
blev det ett fel i figuren. Redaktionen ber
om ursäkt för detta. Den riktiga figuren
publiceras här.
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