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Förutom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har
flera nya antidepressiva läkemedel introducerats på den svens-
ka marknaden de senaste två decennierna. Venlafaxin (Efexor)
och mirtazapin (Remeron) godkändes i mitten av 1990-talet,
medan reboxetin (Edronax) och duloxetin (Cymbalta) är de se-
naste tillskotten. Bland deprimerade patienter finns en risk för
att överdosera läkemedel i suicidsyfte. Det är därför viktigt att
risken för allvarliga förgiftningssymtom beaktas vid val av pre-
parat för denna patientkategori. Vid Giftinformationscentra-
len har vi jämfört de nya antidepressiva medlen med avseende
på riskbilden om de tas i överdos. 

METOD
Data från epikriser som sjukhusen skickat till Giftinforma-
tionscentralen där det antidepressiva medlet dominerat för-
giftningsbilden har analyserats och jämförts med publicerade
rapporter i litteraturen. Uppgifter om ålder, kön och orsak till
förgiftningen har studerats. I de fall där tillräcklig information
fanns tillgänglig har förgiftningens svårighetsgrad klassifice-
rats utifrån kliniska symtom enligt den internationella bedöm-
ningsskalan Poisoning Severity Score (PSS-grad 1–4) [1]. Inci-
denter bland barn under 10 år har exkluderats. Även kliniska
uppgifter och statistik ur Giftinformationscentralens telefon-
jour samt försäljningsstatistik från Apoteket AB redovisas.

RESULTAT
I det samlade epikrismaterialet kan man konstatera att avsikt-
lig överdosering var den helt dominerande förgiftningsorsa-
ken. Kvinnor var överrepresenterade (75 procent), och ålders-
spannet sträckte sig från 15 till 73 år. 

Av Giftinformationscentralens frågestatistik framgår att det
totala antalet frågor som inkommit där venlafaxin eller mirta-
zapin intagits (som enda preparat eller som dominerande vid
blandintoxikationer) uppgår till knappt 1 000 för respektive
substans, till skillnad från reboxetin och duloxetin där mindre
än 100 frågor vardera registrerats. Försäljningsstatistiken för
de aktuella läkemedlen framgår av Figur 1.

Venlafaxin
Venlafaxin är en kombinerad återupptagshämmare av både se-

rotonin och noradrenalin, vars terapeutiska dygnsdos vanligen
ligger i intervallet 75–225 mg. Sympatomimetiska effekter kan
uppkomma [2]. Beredningsformen utgörs av depåkapslar, vil-
ket har betydelse för tidsförloppet vid en akut intoxikation. 

Under 10-årsperioden 1996–2005 mottog Giftinformations-
centralen 152 epikriskopior gällande överdosering av venlafax-
in. Enligt epikrismaterialet varierade de intagna doserna mel-
lan 200 mg och 30 g (medelvärde 3,6 g, median 2,5 g); i 18 fall
var dosen okänd. 

Förgiftningens svårighetsgrad kunde i 138 fall klassificeras
enligt PSS (Figur 2). Förekommande symtom inkluderar olika
grader av medvetandesänkning, takykardi (mycket vanligt),
kramper, mydriasis, EKG-förändringar, arytmier, rabdomyo-
lys och serotonergt syndrom. Vid doser under 2 g sågs mesta-
dels lindriga symtom som trötthet, takykardi och mydriasis. 

Totalt 20 procent av patienterna hade generella kramper, en
frekvens som ligger på samma nivå som i det likartade överdo-
seringsmaterial Giftinformationscentralen tidigare publicerat
gällande citalopram [3]. Den lägsta dos som framkallade kram-
per var 2,25 g, men i andra rapporter finns denna komplikation
angiven från cirka 1,5 g [4]. Kramper förekom även hos i övrigt
relativt opåverkade patienter. 

EKG-förändringar utan cirkulatorisk påverkan, såsom mått-
ligt breddökade QRS-komplex, QT-förlängning och ospecifika
ST–T-förändringar, sågs hos 15 procent av patienterna. 

I materialet återfanns 6 fall med allvarliga symtom (PSS 3)
och 4 dödsfall (PSS 4). I gruppen med allvarliga symtom var
djup medvetslöshet, upprepade kramper och pulmonell aspi-
ration vanligt. Maligna arytmier var ovanliga, men anmärk-
ningsvärt nog förekom 3 dödsfall på sjukhus orsakade av aryt-
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Figur 1. Försäljningen av venlafaxin, mirtazapin, reboxetin och du-
loxetin i Sverige uttryckt i antal miljoner definierade dygnsdoser.
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miutlöst refraktär cirkulatorisk svikt, trots att avancerad in-
tensivvårdsbehandling sattes in (se fallbeskrivning nedan). I
dessa letala fall hade mycket stora doser venlafaxin depåtablet-
ter intagits, och de allvarliga symtomen debuterade med för-
dröjning. I ett av fallen förekom också samtidig överdosering
med lamotrigin. 

I litteraturen finns andra rapporter om allvarlig cirkulato-
risk påverkan [5-7]. Detta förhållande ska dock balanseras mot
Giftinformationscentralens material där 36 patienter som in-
tagit >4 g (medelvärde 7,6 g) inte utvecklade några arytmier el-
ler kliniskt signifikant blodtryckssänkning. Rabdomyolys, san-
nolikt toxiskt utlöst, sågs i 1 fall, och rapporter om sådan mus-
kelskada finns också publicerade [8]. 

Serotonergt syndrom är en känd men ovanlig komplikation,
och i studiematerialet fanns patienter som uppvisade delkom-
ponenter förenliga med detta tillstånd [9].

Fallbeskrivning. En 21-årig, somatiskt frisk kvinna med de-
pressiva besvär hittades okontaktbar i hemmet. En väninna
hade 3 timmar tidigare besökt henne och uppmärksammat att
hon då var yr och tett sig frånvarande. Ambulans tillkallades,
men innan den anlände debuterade ett spontant övergående
krampanfall. Under transporten till sjukhus var patienten ta-
kykard (130/min) och fick ånyo generella kramper som kupera-
des med diazepam. Enligt en anhörig hade patienten dagen
före hämtat ut ett recept på totalt 196 depåkapslar venlafaxin,
dvs 14,7 g. Hon hade troligen intagit samtliga kapslar drygt 4
timmar före ankomsten till sjukhus. Inga andra mediciner
fanns i hemmet. 

På akutmottagningen noterades att kvinnan var medvetan-
desänkt men öppnade ögonen vid smärtstimulering. Pupiller-
na var likstora, dilaterade och reagerade trögt på ljus. En gene-
rell ökning av muskeltonus noterades, och kroppstemperatu-
ren var 38,3 grader. EKG visade sinustakykardi (146/min), för-
längd QTc-tid (555 ms) och något vidgade QRS-komplex (104
ms), och blodtrycket var 80/60 mm Hg. 

Ytterligare kramper tillstötte, och patienten överfördes till
intensivvårdsavdelning sedan intravenös vätsketillförsel på-
börjats. 

Efter en initial stabilisering förvärrades tillståndet med fal-
lande blodtryck och kombinerad respiratorisk och metabolisk
acidos. Man beslöt då att intubera och påbörja respiratorbe-
handling. I samband med detta gjordes cirka 6 timmar efter ta-
blettintaget en ventrikelsköljning, och 50 g medicinskt kol till-
fördes. Blodtrycksfallet normaliserades efter vätsketillförsel
och noradrenalininfusion (0,05 lg/kg kroppsvikt/min). 

Efter en ny stabil period debuterade plötsligt cirka 12 tim-
mar efter tablettintaget ventrikeltakykardi med åtföljande
blodtrycksfall. Elektrokonvertering utfördes, och i samband
med detta gavs 2,5 mg metoprolol intravenöst. EKG-utseendet
förbättrades temporärt, men blodtrycket fortsatte att sjunka
trots ökade noradrenalindoser, och en halvtimme senare in-
trädde asystoli alternerande med pulslös elektrisk aktivitet.
Hjärt–lungräddning utfördes under flera timmar, men patien-
tens liv kunde inte räddas, och åtgärderna avbröts cirka 16 tim-
mar efter överdosen. 

Obduktion påvisade stora mängder tablettrester i tunntar-
men och en mycket hög venlafaxinkoncentration i blodet (95
lg/ml). Ingen alkohol eller andra droger kunde påvisas.

Mirtazapin
Mirtazapin är en presynaptisk alfa 2-antagonist som ökar både
serotonerg och noradrenerg aktivitet i CNS. Normal dygnsdo-
sering ligger mellan 15 och 45 mg. Under åren 1997–2005 har
150 epikriskopior gällande överdosering av mirtazapin inkom-

mit till Giftinforma-
tionscentralen, var-
av 140 kunde klassi-
ficeras enligt PSS.
Den intagna dosen
var känd i 125 fall
med en spridning
från 120 mg till max-
imalt 3,3 g (medel-
värde 850 mg, me-
dian 675 mg). 

Symtombilden in-
nefattade ofta mått-
lig CNS-depression
och takykardi. Tre-
mor, mios, agitation,
förvirring och hallu-
cinationer förekom.
Ospecifika ST–T-för-
ändringar registre-
rades i 8 fall. Kram-
per och maligna arytmier sågs inte och finns heller inte rappor-
terade i litteraturen [10]. Överdoser upp till 300 mg gav inga
signifikanta symtom, och i intervallet 360 mg till 3,3 g notera-
des vanligen lindrig och ibland måttlig påverkan (PSS 1–2) (Fi-
gur 3). 

I 1 fall utvecklades djup medvetslöshet, och detta klassifice-
rades därför som allvarligt (PSS 3). Inga dödsfall förekom. 

Serotonergt syndrom kan uppkomma såväl efter monoterapi
som i kombination med andra serotonergt aktiva preparat,
men sågs inte i Giftinformationscentralens material [11].

Reboxetin
Reboxetin är en selektiv återupptagshämmare av noradrenalin
med obetydliga effekter på 5-HT-systemet. Terapeutisk dose-
ring är cirka 8–10 mg per dygn. Uppträdande av serotonergt
syndrom är därför inte att förvänta. Förskrivningen är i Sverige
förhållandevis blygsam, och Giftinformationscentralen har
fått in endast 8 epikriser sedan 1998. Därutöver finns erfaren-
het från ett 10-tal telefonförfrågningar från sjukhus gällande
överdosering av reboxetin. 

I litteraturen återfinns bara en fallbeskrivning, där intag av
200 mg inte orsakade några signifikanta symtom [12]. Doserna i
epikrissamlingen varierade från 40 till 320 mg. Måttlig CNS-de-
pression och takykardi förekom, men mestadels var patienterna
väsentligen opåver-
kade. Kramper eller
arytmier finns inte
rapporterade. 

Duloxetin
Duloxetin är en
kombinerad åter-
upptagshämmare av
serotonin och norad-
renalin som doseras i
intervallet 60–120
mg per dygn. Prepa-
ratet har bara fun-
nits på marknaden
några få år, och erfa-
renheten vid överdo-
seringar är begrän-
sad. Giftinforma-
tionscentralen har

Figur 2. Venlafaxin – klassificering av för-
giftningarnas svårighetsgrad (PSS). Giftin-
formationscentralens epikrismaterial 1995–
2005.
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Figur 3. Mirtazapin – klassificering av för-
giftningarnas svårighetsgrad (PSS). Giftin-
formationscentralens epikrismaterial 1997–
2005.
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fått tillgång till 8 epikriser och har erfarenheter från cirka 20
telefonärenden från sjukhus. Inga överdoseringsfall finns pub-
licerade. 

Slutsatserna i skrivande stund är att doser upp till 3–4 g med-
för måttlig CNS-depression, tremor och takykardi. Kramper
eller arytmier har inte förekommit. I 3 fall där Giftinforma-
tionscentralen konsulterats har patienterna uppvisat tecken
på serotonergt syndrom.

DISKUSSION
Utvecklingen av nya antidepressiva läkemedel har medfört en
förbättrad situation när det gäller symtombild efter överdose-
ring. De traditionella tricykliska antidepressiva är behäftade
med risk för arytmier redan vid måttliga doser, och dödsfall är
inte ovanliga vid stora doser. Antalet sådana fall har minskat,
men inte försvunnit, sedan nya preparat introducerats. Selek-
tiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är betydligt mindre
farliga än tricykliska antidepressiva, men även om maligna
arytmier är mycket ovanliga i den gruppen ses ibland allvarliga
fall med medvetslöshet och kramper [4]. 

Även de fyra nya antidepressiva medel som beskrivs i arti-
keln är mindre toxiska än tricykliska antidepressiva, men ven-
lafaxin utmärker sig genom att generella kramper inte är ovan-
liga och att en viss risk för allvarliga arytmier finns vid massiva
doser. I jämförelsen mellan venlafaxin och SSRI-preparaten
förefaller venlafaxin något mer benäget att ge allvarliga över-
doseringssymtom, dock inte i samma utsträckning som tricyk-
liska antidepressiva [13]. Tillgängligt material är ännu för litet
för att säkra slutsatser ska kunna dras vad gäller toxiciteten av
reboxetin och duloxetin, även om hittills framkomna data talar
för en benign symtombild. Den samlade erfarenheten av mirta-
zapinöverdoser är dock så omfattande att det får anses klarlagt
att säkerhetsprofilen är god och att risken för allvarliga sym-
tom är mycket låg [10].

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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