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Sexuella biverkningar, såsom försenad
ejakulation eller orgasm eller frånvaro
av orgasm, minskad lust och erektil dys-
funktion, har rapporterats för alla selek-
tiva serotoninåterupptagshämmare
(SSRI) [1]. Flera orsaker till dessa pro-
blem har föreslagits och inkluderar se-
rotonerga, dopaminerga och antikoli-
nerga mekanismer.

Att uppskatta förekomsten av sexuella
biverkningar av SSRI är inte helt okom-
plicerat, eftersom sjukdomen som be-
handlas, skillnader i komorbiditet och
läkemedelseffekter kan störa analy-
serna. Studiens upplägg och de utvärde-
ringsverktyg som används har också vi-
sat sig ha stor betydelse [1, 2]. Detta av-
speglas i det faktum att uppskattningar
som gjorts av förekomsten av sexuella
biverkningar varierar från några ensta-
ka procent till över 80 procent. De hög-

sta siffrorna har observerats i prospekti-
va studier där man direkt frågat studie-
deltagarna om sexuella biverkningar,
medan så kallade »postmarketing -
studier« visat betydligt lägre förekomst
[1].

I en svensk studie på 119 patienter som
hade diagnosen depression, jämförde
man metoden att ställa direkta frågor
om sexuella biverkningar med gängse
spontanrapportering [2]. Totalt 41 pro-
cent av patienterna rapporterade sexu-
ella biverkningar vid direkt förfrågan, i
jämförelse med 6 procent vid spontan-
rapportering (P<0,001). I en spansk öp-
pen prospektiv studie, där 1 022 patien-
ter intervjuades genom en speciell en-
kät för att utvärdera sexuella biverk-
ningar, sågs också en hög förekomst av
sexuella biverkningar [3]. Totalt 57,7
procent (161/279) av de fluoxetinbe-
handlade, 62,9 procent (100/159) av de
sertralinbehandlade, 62,3 procent
(48/77) av de fluvoxaminbehandlade,
70,7 procent (147/208) av de paroxetin-
behandlade och 72,7 procent (48/66) av
dem som behandlats med citalopram
upp gav att de haft sexuella biverkning-
ar.

Det finns begränsat med jämförande
studier av skillnader i förekomsten av
sexuella biverkningar hos olika SSRI-
preparat. Tillgängliga data ger ingen en-
tydig bild [1-6], och det finns därmed
inga säkra belägg för att något SSRI-pre-
parat skulle vara förenat med färre sex-
uella biverkningar. En något högre före-
komst har i vissa jämförelser föreslagits
vad gäller paroxetin [1], men tillgängliga
data är otillräckliga för att man ska kun-
na dra några säkra slutsatser. I studien
av Landén och medarbetare sågs ingen
statistiskt signifikant skillnad mellan ci-
talopram och paroxetin vad gäller före-
komsten av sexuell dysfunktion [2].

Sammanfattningsvis har sexuella bi-
verkningar av alla SSRI rapporterats,
och flera orsaker har föreslagits. Skillna-
derna mellan studierna avseende bland
annat studieuppläggning och utvärde-
ringsverktyg gör att tillgängliga data
uppvisar en mycket heterogen bild, med
en uppskattad prevalens av sexuella bi-
verkningar vid behandling med SSRI
som varierar från några enstaka procent

till över 80 procent. Det finns i dag inga
säkra belägg för att något SSRI-preparat
skulle vara förenat med färre sexuella
biverkningar.
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Är något SSRI-preparat att föredra 
när det gäller sexuella biverkningar?

Frågeställaren undrar om
det i dagsläget finns några
säkra belägg för att något
SSRI-preparat är fördelakti-
gare än övriga när det gäller
sexuella biverkningar.
Frågan gäller en 40-årig i öv-

rigt frisk kvinna med depressiva besvär
som medicinerar med citalopram (Cipra-
mil) 20 mg om dagen. Man har försökt
trappa ned dosen, främst på grund av
nedsatt sexuell lust, men kvinnan har då
mått psykiskt sämre.

SOFIE GRUDÉN, apotekare/PÄR HALLBERG,
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■ Under vinjetten »Läkemedelsfrågan«
publiceras ett urval av de frågor som 
behandlats vid någon av de regionala 
läkemedelsinformationscentralerna (LIC),
som hjälper sjukvårdspersonal, apotek
och läkemedelskommittéer när medicin-
ska läkemedelsproblem uppstår i det
dagliga arbetet. Frågorna har samman-
ställts vid Karolinska Universitetssjuk -
huset av med dr Mia von Euler och apote-
kare Åsa Jansson, avdelningen för klinisk
farmakologi. Svaren, som är evidensbase-
rade och producentobundna, publiceras
även i databasen Drugline. Frågor kan
ställas till regionala LIC – telefonnummer
finns på ‹www.lic.nu›.

Alla selektiva serotoninåterupptagshäm-
mare (SSRI) har sexuella biverkningar, t ex
frånvaro av orgasm eller erektil dysfunkton.
Det finns inga säkra belägg för att något
SSRI-preparat skulle vara förenat med färre
sexuella biverkningar än de andra.
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