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debatt och brev

delsmyndigheterna till ett nå-
got motvilligt företag att sän-
da in den samlade barn- och
ungdomsdokumentationen
för värdering.

Redan före godkännandet
tog Läkemedelsverket det ex-
ceptionella steget att ge ut be-
handlingsrekommendationer
trots att inget läkemedel var
godkänt för behandling av
barn och ungdomar. En Fass-
text för Fontex som inklude-
rar den godkända barn- och
ungdomsindikationen finns
nu tillgänglig i nätupplagan av
Fass för såväl tablettbered-
ningen som den orala lös-
ningen. För den senare, vil-
ken ska användas för initie-
ring av behandling, finns den
nya texten med redan i den
tryckta upplagan för 2007. 

I Läkemedelsverkets be-

handlingsrekommendation,
som utarbetades i samarbete
med experter inom området,
har hänsyn tagits till all doku-
mentation som senare kom
att utgöra grund för godkän-
nandet av Fontex. Även ris-
kerna med utebliven behand-
ling, inklusive risk för allvar-
lig inverkan på barnets psyko-
sociala och fysiska utveckling,
har beaktats. 

Beträffande det sistnämnda
är det viktigt att påpeka att
även behandling, utöver risk
för suicidala tankar och hand-
lingar, kan innebära risk för
påverkan av barnets utveck-
ling. I prekliniska studier på
unga råttor sågs negativa
effekter på fertilitet, sexuell
mognad och skelettmuskula-
tur. I kliniska studier har sig-
nifikant lägre längdtillväxt re-

lativt placebo konstaterats för
fluoxetin. För övriga SSRI
finns fallrapporter som talar
för att behandling kan hämma
längdtillväxt, skelettuppbygg-
nad och sexuell mognad. 

Således finner vi inga skäl för
att i en mindre restriktiv rikt-
ning ändra rekommendatio-
nen om att barn med medel-
svåra och svåra depressioner
kan behandlas med SSRI
(främst fluoxetin) tillsam-
mans med nödvändiga psyko-
sociala åtgärder. Ansvaret för
att byta ut »kan« mot »bör«
eller »skall« i det enskilda fal-
let åvilar professionen efter
en individuell nytta–riskbe-
dömning. 

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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■ Vi välkomnar de steg i rätt
riktning som Läkemedelsver-
ket tagit, men ogrundade
varningar för självmordsrisk
kvarstår. Vi är eniga med Me-
lander & Ahlqvist Rastad om
att läkaren har det slutgiltiga
ansvaret för att bedöma huru-
vida en individuell patient ska
behandlas med antidepressi-
va, men Läkemedelsverkets
auktoritativa uttalanden på-
verkar naturligtvis dessa be-
dömningar. Sannolikt påver-
kas också allmänhetens benä-
genhet att söka läkare för de-
pression och att acceptera
medicinering.

Varför kritiserar M & AR
TADS-studien? Den visar
otvetydigt att fluoxetin har ef-
fekt vid behandling av depres-
sion hos unga samt att det
föreligger en överrisk för den
typ av biverkningar som orsa-
kat myndigheternas varning-
ar. Här föreligger ingen oenig-
het. Vi är också ense med
M & AR att svensk statistik
inte kan påvisa trender rö-
rande något så sällsynt som
självmord bland unga. Det var
just därför vi menade att ame-
rikansk statistik är av intresse. 

Självmord bland unga i USA
minskade 29 procent 1990–
2003 parallellt med den
ökade användningen av anti-
depressiva. År 2004, efter
FDAs varningar och påföl-
jande minskande användning
av antidepressiva, ökade anta-
let självmord med 8 procent.
Motsvarande ökning i Sverige
skulle innebära 5–10 själv-
mord, vilket döljs i slump-
variationen. Än mindre kan
svensk statistik användas till
att påvisa att samband inte
föreligger, vilket dock M & AR
implicerar.

Vi är bekymrade över depres-
sion och självmord, men läke-
medelsmyndigheterna foku-
serar på biverkningar av anti-
depressiva med oklar rele-
vans för självmordsrisk. Inget
självmord har skett i någon
studie, och generellt är sam-
banden ytterst oklara mellan
självmord och »självmords-
associerade« beteenden. Evi-
densläget är så svagt att det
inte ens kan uteslutas att de
aktuella biverkningarna
minskar risken för självmord. 

Klart är däremot att de-
pression är främsta riskfak-

torn för självmord. Ett försök
till uppskattning av hur stor
andel av unga med depression
som behandlas med antide-
pressiva gav i åldersgrup-
perna 5–9 år 3 procent, 10–14
år 16 procent och 15–19 år 29
procent [1]. Bland unga som
begått självmord i Sverige
1995–2005 kunde antidepres-
siva läkemedel påvisas toxiko-
logiskt i 7 av totalt 52 fall
under 15 år och i 13 av 326
självmord 15–19 år [2]. 

Hade de obehandlade indi-
viderna räddats till livet om
de fått antidepressiva läkeme-
del? Har barn räddats till livet
av antidepressiva? Frågorna
kan omöjligen besvaras, men
vi bör studera »verkligheten«
och värdera vilka slutsatser
som rimligen kan dras från
dessa iakttagelser.

Vi tycker inte att man tryggt
kan utesluta att myndigheter-
nas kraftiga interventioner
2004 är orsaken till den kraf-
tiga ökningen av självmord
bland unga. Tvärtom tror vi
att så är fallet eftersom vi re-
dan tidigare, baserat på logik
och väl kända förhållanden
om sambandet mellan depres-

sion och självmord, varnat för
en sådan utveckling [3].
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Hur förhindra självmord bland barn och unga?




