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Sammanfattning 

Ångest är en naturlig reaktion som stimulerar till flykt eller försvar, fysiologiskt 
resulterar det i bl.a. hjärtklappning och muskelspänningar. Då ångest uppkommer 
utan att det föreligger någon reell fara för det med sig besvärliga kroppsliga symtom 
samt svårigheter att tänka rationellt. 
 Generaliserat ångestsyndrom (GAD)en av de vanligaste psykiska störningarna som 
ses i primärvården. Livstidsprevalensen anges till 5-8 % och GAD är dubbelt så 
vanligt hos kvinnor.  
 
Symtomen vid GAD är en ständig, irrationell uppfattning om risker och hot, framför 
allt då det gäller den egna och den nära familjens hälsa och säkerhet. 
I studier av amygdala har påvisats en förhöjd reaktivitet för stimuli, oavsett 
allvarlighetsgrad. Denna ständiga oro leder i sin tur till muskelspändhet, 
sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. När en person med GAD till slut 
söker vård är det ofta för yttringarna såsom spänningskänsla, sömnbrist, IBS-
problem, sekundär depression eller p.g.a. alkoholmissbruk. Depression är vanligt vid 
ångest. 
Vid ångest ses en rubbad jämvikt mellan noradrenalin, serotonin samt GABA. 
Serotonin tycks vara av särskild vikt för det som styr känslor för välbefinnande och 
brist på densamma är starkt relaterad till depression och ångest.   
 
Då ångestsyndrom är resurskrävande för samhället samt ett lidande för individen är 
det av stor vikt att adekvat behandling sätts in. Ångest kan framgångsrikt behandlas 
med både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder. Till de icke-
farmakologiska metoderna hör framför allt kognitiv beteendeterapi (KBT) och till de 
farmakologiska i första hand gruppen antidepressiva och bensodiazepiner. Detta 
arbete syftade till att jämföra två olika typer av antidepressiva läkemedel, närmare 
bestämt selektiva- serotonin-återupptagshämmare (SSRI) och selektiva-serotonin-
och-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Dessa grupper jämfördes med 
avseende på effekt och biverkningar vid behandling av GAD. Även vikten av en 
korrekt diagnos vid GAD berördes.  
 
Med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar, en sökning i biverkningsdatabasen 
SWEDIS samt en intervju med en välrenommerad psykiater söktes svar på dessa 
frågeställningar. Både SSRI och SNRI tycks ha god effekt vid GAD enligt gjorda 
studier, dock verkar SSRI tolereras bättre. Dock saknas studier av preparatens 
effekter vid långtidsanvändning. Från artiklarna framgick också att GAD kan vara 
svårt att diagnostisera. Flertalet läkare använder sig inte av de analysverktyg och 
behandlingsriktlinjer som finns.  
 
Syftet med denna rapport är att jämföra SSRI och SNRI vid behandling av vuxna med 
GAD, med avseende på effekt och biverkningar 
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2.Introduktion 

2:1 BAKGRUND 
Ångest (från latinets Angere som betyder kväva eller strypa) är en naturlig reaktion i 

hotfulla situationer som stimulerar till flykt eller försvar. Det är det sympatiska 

nervsystemet som aktiveras med bl.a. hjärtklappning och muskelspänningar som 

följd. Ångest kan också vara överdriven och uppkomma utan att det föreligger någon 

reell fara. Det för med sig besvärliga kroppsliga symtom samt svårigheter att tänka 

rationellt. Patologisk ångest delas kliniskt in i undergrupper, ordnade efter orsak och 

hur de yttrar sig. De olika formerna är panikångest, social fobi, tvångssyndrom, 

specifik fobi, posttraumatiskt stressyndrom och generaliserat ångestsyndrom GAD. 

(1) 

 

De fem förstnämnda gick från början av 1900-talet under den intetsägande 

diagnosen ångestneuros (Freud), men spaltades med tiden upp i ovan nämnda 

former. Dock saknades en diagnos för ett psykiatriskt tillstånd av en mer diffus och 

långvarig ångestbenägenhet, som att bekymra sig irrationellt för olika saker, att 

någon svår händelse ska inträffa och att förvänta sig komplikationer och bekymmer i 

olika vardagssituationer. (2)  Framförallt handlar denna störning om uppfattningen 

av risker och hot rörande sin egen och familjens hälsa och säkerhet. Störningen 

skiljer sig från deprimerade patienters kognition, som huvudsakligen avser 

retrospektiva händelser som bl.a. väcker skuldkänslor. Den skiljer sig också från 

tvångstankar vid tvångssyndrom som bl.a. ägnas ambivalens i moraliska 

frågeställningar. GAD-patienter utmärks mestadels av oro och ”tänk-om”-tankar i 

frågor som rör hälsa, säkerhet och trygghet.(3) En person med GAD kan aldrig 

slappna av, tillståndet åtföljs av mental och muskulär spänning samt kroppsliga 

ångestreaktioner. Fram till år 1980 benämndes tillståndet ”fluktuerande” eller 

”diffus” ångest. (2)  Det var då Donald Klein (amerikansk psykiater), formulerade 

diagnosen generaliserat ångestsyndrom. (4) Begreppet GAD infördes samma år i 

Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III). (3) Generaliserat 

ångestsyndrom förkortas, både utomlands och i Sverige, ofta till GAD. Tillståndet är i 

huvudsak livslångt men med fluktuerande förlopp. (5)  

 
Ångestsyndrom karakteriseras av betydande komorbiditet mellan olika 

ångestsyndrom, med depressiva syndrom, missbruk samt har differentialdiagnoser 

såsom neurologiska, kardiovaskulära och endokrina sjukdomar och även med KOL. 

(3) I en tysk studie konstaterades att 38 % av GAD-patienterna hade ett kroniskt 

smärtsyndrom som vanligen hade föregått GAD. (6)  När en person med GAD till slut 

söker vård är det oftast för somatiska yttringar (spänningskänsla, sömnbrist, irritabel 

kolon) eller när en sekundär depression tillstöter men även p.g.a. konsekvenser av 

självmedicinering med alkohol. Här bör alltså noga utredas om symtomen beror på 

hypertyreos, substansmissbruk, incipient neurologisk sjukdom eller om det har med 

läkemedelsbiverkan att göra, t.ex. kortison och betablockerare. (3)  
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2:2 PATOFYSIOLOGI VID ÅNGEST 
Bidragande faktorer till en persons utveckling av ångeststörningar innefattar genetik, 

biokemi, miljö, historia samt dennes psykologiska profil. För flertalet av dessa 

sjukdomar verkar finnas en biologisk sårbarhet för stress, vilket gör dessa personer 

mer mottagliga för stimuli från omgivningen än vad som ses hos den övriga 

befolkningen. Vid ångest ses en rubbad jämvikt mellan noradrenalin, serotonin samt 

GABA. Serotonin tycks vara särskilt viktigt för det som styr känslor för välbefinnande 

och serotoninbrist är starkt relaterad till depression och ångest. Likaså spelar 

stresshormoner såsom kortisol också en viktig roll.(7)  

 

Olika områden i hjärnan som är förknippade med ångest har kunnat spåras med 

hjälp av magnetisk resonanstomografi (MRT). Vid just ångest har forskningen lagt 

fokus på förändringar i amygdala, som kan sägas vara vårt rädslo-centrum. Denna 

mandelformade struktur i hjärnan, som är en del av det limbiska systemet, reglerar 

rädsla, minne och emotion och samordnar dessa med hjärtfrekvens, blodtryck och 

andra fysiologiska reaktioner på stress. 

Det finns vissa tecken på att amygdala hos personer med ångest är mycket mer 

känslig för nya och/eller obekanta situationer och lättare reagerar med hög stress. (8) 

 
2:3 DIAGNOS OCH EPIDEMIOLOGI 
För att ställa diagnos används Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 

4th. Edition (DSM-IV-TR). I diagnoskriterierna för GAD ingår en överdriven rädsla 

och oro inför ett antal olika händelser eller aktiviteter flertaget dagar under minst sex 

månader samt svårigheter att kontrollera sin oro. 

Minst tre av följande sex kriterier skall vara uppfyllda: 

- Vara rastlös, uppskruvad och på helspänn 

- Blir lätt uttröttad 

- Koncentrationssvårigheter eller blockeringar i tänkandet 

- Irritabilitet 

- Muskelspändhet 

- Sömnstörningar (svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig och 

otillfredsställande sömn) 

 

Diagnos kan även ställas utifrån International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems – 10th Revision (ICD-10), som liknar DSM-IV:s 

diagnostiska kriterier för GAD. För att ställa rätt diagnos har kliniker även tillgång till 

diverse skattningsskalor. GAD diagnostiseras vanligen tillsammans med en annan typ 

av ångeststörning och förkommer sällan som ett enskilt syndrom. Sannolikheten att 

drabbas av GAD anges till 5-8%. Och är vanligast hos kvinnor. (2) Ångest är oftast 

handikappande och kan allvarligt påverka livskvaliteten hos personen, är inte sällan 

associerad med bipolär sjukdom och depression. Depression är mycket vanligt hos 

personer med ångest (enligt SBU:s rapport är 90 % av patienterna med ångest även 

deprimerade) och det kan ibland vara svårt att skilja den ena från den andra, 

eftersom endera eller båda kan åtföljas av oroliga känslor, agitation, sömnlöshet samt 
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svårigheter att koncentrera sig. Kombinationen ångest och depression är en stor 

riskfaktor för både missbruk och självmord. Vissa personer med GAD använder sig av 

droger eller alkohol för självmedicinering. (9) 

 
2:4 KOSTNADER FÖR SAMHÄLLET SAMT LIDANDE FÖR INDIVIDEN 
Ångestsyndrom är resurskrävande för samhället, detta faktum bekräftas av såväl 

hälsoekonomiska studier som officiell statistik över hälsorelaterade kostnader. 

Nämnas bör att den tillgängliga svenska statistiken grundar sig på ångesttillstånd i 

vidare bemärkelse vilket innebär att andelen individer som lider av ett 

ångestsyndrom är okänd. (5) I en svensk delstudie från 2004 konstaterades att 

kostnaderna för hjärnans sjukdomar uppgick till 10000 kr/invånare/år, varav 

ångestsjukdomar stod för 12 av totalt 85 miljarder kronor. 3 % av dessa 85 miljarder 

utgjordes av läkemedelskostnader. Nedsatt arbetskapacitet och ökad vårdkonsumtion 

gör att kostnaderna vid GAD är högre än vid depression, eftersom GAD har ett 

väsentligen kroniskt förlopp, medan depressioner vanligen är episodiska. 

I en svensk registerstudie baserad på Patientregistret och Läkemedelsregistret 

identifierades alla 3701 patienter med huvuddiagnos GAD (både från psykiatrisk 

öppen- och slutenvård) under år 2006 och följdes under 13 månader. I öppenvården 

uppgick behandlingskostnaderna till 7698:-/patient och i slutenvård till 92152:-, 

samt 5220:- för uttagna läkemedel under ett år. (3) 

 

Den kunskap om handläggning av patienter som finns grundar sig på studier som 

utförts inom specialistvård där patienterna i allmänhet har svårare problem. Dock är 

det ett faktum att så många som 70 % av de vuxna patienterna påträffas inom 

primärvården. Deras symtom är ofta lindrigare och uppfattas inte som ”typiska” för 

ångestsyndrom. Flertalet uppsöker inte heller primärvården för ångest utan för 

kroppsliga symtom som t.ex. magproblem, hjärtklappning och bröstsmärtor. Oftast 

utreds dessa tillstånd innan ångestdiagnos ställs och behandling sätts då in för dessa 

åkommor. Både internationella och nationella studier bekräftar att endast ett fåtal 

patienter får diagnosen ångestsyndrom i ett tidigt skede. 61 % av patienterna med 

ångestsyndrom hade inte fått någon diagnos trots att de hade haft läkarkontakt sedan 

lång tid tillbaka, detta enligt en stor amerikansk studie. (Prime-MD 1000 och 

Bodlund 1995) 

Diagnostiken kan förbättras genom användning av hjälpmedel, som t ex 

strukturerade intervjuunderlag eller skattningsskalor.(5) 

 
2:5 PREVALENS 
För GAD är livstidsprevalensen 5-8 %. Vanligast är det bland kvinnor, som drabbas 

dubbelt så mycket som män (2) 
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2:6 BEHANDLING AV ÅNGESTSYNDROM   
Enligt SBUs behandlingsrekommendation från 2006 kan ångestsyndrom behandlas 

framgångsrikt med både icke-farmakologiska och farmakologiska metoder. Den icke-

farmakologiska behandling som rekommenderas är psykoterapi. För 

ångestsyndromen finns effektiva psykologiska behandlingar baserade på kognitiv 

beteendeterapi, KBT. Syftet med KBT är att påverka tankemönster. Det finns ett 

flertal metoder varav några är utvecklade för att behandla ångesttillstånd. Evidensen 

för KBT vid behandling av GAD är dock något mindre stark än för övriga 

ångestsyndrom.  

 

Vid GAD har farmakologisk behandling starkare vetenskapligt stöd än den icke-

farmakologiska. Flera olika grupper av läkemedel har evidens för behandling av 

ångesttillstånd, flertalet hör till gruppen antidepressiva och bensodiazepiner. De 

antidepressiva läkemedel som används är SSRI, SNRI och tricykliska antidepressiva 

(TCA). SSRI hämmar återupptaget av serotonin vid nervändslutet. SNRI hämmar 

återupptaget av dels serotonin och noradrenalin men har även en svag hämning av 

dopaminåterupptaget. TCA påverkar monoaminerga neuron i CNS. Dessa har även 

antihistaminerga samt antikolinerga effekter. Effekten av antidepressiva kommer i 

allmänhet först efter två till fyra veckor. Bensodiazepiner påverkar GABA-systemet 

och har snabbt insättande effekt.(10) (Tabell 1).  

 

Enligt SBU-rapporten från 2005 för Behandling av ångestsyndrom, (5) har 

läkemedlen paroxetin (SSRI) och venlafaxin (SNRI) båda evidensstyrka 1 vad det 

gäller att lindra symtomen vid generaliserat ångestsyndrom. Sertralin och 

escitalopram har evidensstyrka 2 enligt densamma, men sertralin rekommenderas 

dock som förstahandspreparat då den tolereras bättre, d.v.s. har färre biverkningar.  

Enligt Stockholms läns landsting är rekommendationen vid ångestsyndrom i första 

hand sertralin och andrahandsvalet är klomipramin som är ett tricykliskt 

antidepressivt läkemedel, (TCA).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

Tabell 1. Huvudsaklig verkningsmekanism av olika läkemedel tillhörande olika 

läkemedelsgrupper (modifierad från referens 10).  

HUVUDSAKLIG VERKNINGSMEKANISM 

LÄKEMEDELSGRUPP 

LÄKEMEDEL (handelsnamn) 

Selektiv serotoninåterupptagshämning/SSRI, 

hämmar återupptaget av serotonin (5-HT) vid 

nervändslutet 

Citalopram 

Escitalopram 

Fluoxetin 

Fluvoxamin 

Paroxetin 

Sertralin 

Serotonin- och noradrenalin-

återupptagshämning /SNRI, hämmar 

återupptaget av serotonin, noradrenalin och i 

viss mån även dopamin. 

Venlafaxin, Duloxetin 

Icke-selektiv monoaminoåterupptagshämning/ 

Tri/tetracykliska antidepressiva (TCA), 

påverkar monoaminerga neuron i CNS. 

Klomipramin 

Bensodiazepiner förstärker den hämmande 

effekten av transmittorsubstansen GABA. 

Alprazolam 

Lorazepam 

Diazepam 

Klonazepam 

Oxazepam 

Azaspironderivat. Oklar verkningsmekanism. Buspiron 

Antiepileptika. Minskad frisättning av flera 

transmittorsubstanser inklusive glutamat, 

noradrenalin och substans P. 

Pregabalin 

 

2.7  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna rapport är att jämföra SSRI och SNRI vid behandling av vuxna med 

GAD, med avseende på effekt och biverkningar. Eftersom sertralin och venlafaxin är 

de preparat som i första hand rekommenderas enligt SBU läggs fokus på dessa. 

Eftersom GAD är ett kroniskt tillstånd kommer även frågan om hur 

långtidsbehandling tolereras. I arbetet ingår även diagnostiken av patienter. 
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3. Material och metoder 
 
Rapporten bygger dels på en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar valdes ut och 

analyserades, dels på information ur biverkningsdatabasen SWEDIS. De 

vetenskapliga artiklarna återfanns i databasen PubMed. Sökningar gjordes mellan 

20130131-20130413  och de sökord som användes var generalized anxiety disorder 

AND ssri AND snri. Sökningen begränsades till studier på vuxna och artiklar inte 

äldre än 5 år. Från den sistnämnda begränsningen gjordes dock ett undantag för en 

särskilt bra artikel skriven 2005, denna sökning gjordes på ett specifikt namn. 

Sökningen resulterade i 12 artiklar varav 6 valdes ut eftersom de bäst besvarade 

frågeställningarna. 

 

SWEDIS är Läkemedelsverkets nationella databas som innehåller alla biverkningar 

som rapporterats in av hälso- och sjukvårdspersonal sedan 1965.  Sökningen i 

SWEDIS gjordes med hjälp av läkemedelsverket 2013-03-12 och omfattade alla 

biverkningar av venlafaxin (ATC-kod NO6AX16) och sertralin (ATC-kod N06AB06) 

som rapporterats in under 5-årsperioden 2008-2012. Biverkningarna redovisas i 

grupper indelade efter biverknings typ enligt SWEDIS klassificering.(19) 

 

Även en sökning av förskrivningsstatistik gjordes via Socialstyrelsens statistikdatabas 

(18) Sökning utifrån ATC-kod gjordes på vardera sertralin och venlafaxin. Sökningen 

omfattade hela riket, alla åldersgrupper och båda könen inkluderades. Sökningens 

omfattning gällde 2008-2012.  

 

För att få en inblick i den kliniska behandlingen av patienter som lider av 

ångestrelaterade symtom, intervjuades Roland Lennestål (20) psykiater med lång 

erfarenhet inom psykiatri.  

Även välrenommerade källor såsom SBU, Läkemedelsverket och Stockholms läns 

landsting har använts. 
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4. Resultat 
I denna del redovisas resultat från 6 originalartiklar, resultat från sökningen i 

SWEDIS databas, förskrivarstatistik från socialstyrelsen, kompletterande diagram 

med biverkningar enligt FASS samt intervjun med psykiatriker Roland Lennestål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4:1 ”An international survey of reported prescribing practice in the treatment of 
patients with generalized anxiety disorder” (11) 
 
Teoretisk bakgrund: Generaliserat ångestsyndrom (GAD), som är en av de 

vanligaste psykiska störningarna i primärvården, kännetecknas av överdriven och 

irrationell oro som inte är begränsad till särskilda omständigheter. En rad 

farmakologiska och psykologiska behandlingar har visat sig vara effektiva samt 

tolereras väl, dock är lite känt om Europeiska psykiatrikers erfarenhet vid behandling 

av GAD. 

 
Frågeställning: Få en inblick i psykiaters erfarenhet och praxis vid farmakologisk 

behandlingen av patienter med GAD. 

 
Metod: En enkätstudie med flervalsfrågor som bjöd in 501 psykiatriker (vilket 

motsvarar en 45 % svarsfrekvens) från 17 länder, med pedagogiskt bidrag från 

läkemedelsbolaget Pfizer. Pfizer hade ingen insyn då det gällde utformningen av 

frågeformuläret eller det akademiska innehållet i programmet. Fördelningen av 

kvinnor och män var 53 respektive 45 %. Många av läkarna (37 %) hade 20 års 

erfarenhet eller mer.  Mötet hölls vid två tillfällen, i juni 2009 i Berlin (119 deltagare), 

samt december 2009 i Haag (382 deltagare). Frågeformuläret bestod av 25 

flervalsfrågor som samlade information om patienternas demografiska särdrag, 

praxis att diagnostisera GAD, dess farmakologiska behandling samt övergripande 

hantering. 

 
Resultat: Det framkom att användning av analysverktyg, rutinmässig strukturerad 

intervju och praktiska riktlinjer var ovanligt. Över en tredjedel av patienterna hade 

inte fått sin första psykiatriska konsultation inom en månad efter remiss. 45 % av 

patienterna hade haft symtom i mer än två år innan de diagnostiserats och 

behandling hade satts in. För att ställa diagnos svarade 2 % av de tillfrågade att de 

rutinmässigt använde sig av skattningstabeller och strukturerade, diagnostiska 

intervjuer för alla nya patienter. Då det gäller att använda sig av rådande guidelines 

svarade 59 % att de inte använde sig av dessa, medan 34 % gjorde det. 
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25 % av patienterna hade innan remiss behandlats med bensodiazepiner, 76 % av 

dessa svarade att de användes kortsiktigt i kombination med annan behandling 

medan 15 % förskrev dem som kortsiktig monoterapi. 3 % av deltagarna hade aldrig 

förskrivit bensodiazepiner. 

80 % av psykiatrikerna förskrev SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare), 43 

% förskrev SNRI (serotonin – noradrenalinåterupptagshämmare) och 35 % satte in 

pregabalin som förstahandsval vid behandling. De vanligaste rekommenderade 

andrahandsbehandlingarna var SNRI (43%) och pregabalin (36%).  

 

Diskussion: Författarna ansåg att det fanns ett antal begränsningar med det 

tillvägagångssätt som användes i denna undersökning. Läkarna inbjöds att delta i ett 

pedagogiskt möte som stöddes av ett läkemedelsföretag. En osäkerhet rådde om 

huruvida studien var helt representativ för de olika länderna då över 60 % av 

deltagarna bara representerade tre länder. Enkäten innehöll för få frågor och 

svarsfrekvensen låg på 45 %. Det fanns en svårighet att utforska behandlingsbeslut 

för psykologiska insatser i en rad länder eftersom de skiljer sig markant, från övriga, 

då det gäller organisation och tillgången av mental hälso- och sjukvård. 

Respondenterna uppgav att en majoritet av patienterna med remiss fick tid inom 1 

månad, dock har ca 45 % av patienterna mått dåligt i över 2 år innan diagnos GAD 

ställts. Svårighet att känna igen och diagnostisera patienter med GAD är väl 

dokumenterad, denna fördröjning innan behandling sätts in är inte ideal, eftersom 

patienter med mer än 12 månaders obehandlad GAD generellt har värre kliniska 

symtom samt ökad risk för komorbiditet i jämförelse med patienter där behandling 

satts in i ett tidigare skede.  

80 % av patienter i primärvården hade förskrivits bensodiazepiner i ett första skede, 

detta mönster, anser författarna, tyder på att primärvården börjar behandling med 

bensodiazepiner innan patienten fått diagnosen GAD. 

Förskrivningen av SSRIs och SNRIs som förstahandsval är 69 resp. 26 %, detta 

indikerar att flertal läkare föredrar SSRI som första preparat. 

 Detta kan enligt författarna dels bero på att det finns mer erfarenhet av de 

preparaten, samt att GAD i kombination med ex. vis depression är vanligt 

förekommande.  

SNRI och pregabalin förekom mest frekvens som andrahandsval. (11) 
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4:2 ”Duloxetine versus placebo in the treatment of patients with generalized anxiety 
disorder in China” (12) 
 
Teoretisk bakgrund: Duloxetin (SNRI) är godkänd för behandling av generaliserat 

ångestsyndrom i Europa, USA m.fl. Livstidsprevalensen för GAD är för 

västerlänningar 5 %, och för kineser 5,6 %. 

Frågeställning: Hur är effekten, toleransen samt säkerheten vid användning av 

duloxetin på kinesiska patienter med GAD?  

Metod: Detta var en fas-3, multicenter, parallell, dubbel-blind randomiserad, 

placebo-kontrollerad studie uppdelad på 3 perioder. Studien bedrevs på 9 ställen i 

Kina mellan december 2008 och januari 2010. Den första perioden pågick 3-30 dagar 

då patienterna genomgick en psykiatrisk och en medicinsk screening. Under studiens 

andra period fördelades deltagarna slumpmässigt i ett 1:1 förhållande med duloxetin 

60-120 mg/dag och placebo under 15 veckors behandling. Duloxetin-gruppen 

titrerades från 60 mg p.o. i 7 veckor till 120 mg/dag för de som ej erhållit någon 

effekt, detta pågick ytterligare 8 veckor. Patienter som inte tolererade en doshöjning 

till 120 mg exkluderades från studien. Under period tre skedde en nedtrappning från 

120 mg/dag till 60 mg/dag för duloxetin-gruppen, denna pågick en vecka, sista 

veckan fick patienterna 30 mg/dag. Studien utfördes i enlighet med de etiska 

principerna för god klinisk praxis och följde Helsingforsdeklarationen och dess 

riktlinjer. 

Deltagarna bestod av män och kvinnor ≥ 18 år med uppfyllda kriterier för en GAD-

diagnos i enlighet med DSM-IV. Hos samtliga försökspersoner var GAD predominant 

över depressiva symtom. Patienter med följande diagnoser exkluderades från 

studien; svår depression de senaste 6 månaderna, panik, post-traumatisk stress, 

ätstörningar under det senaste året, psykos, bipolär sjukdom med flera. Ytterligare 

personer som exkluderades var de som tidigare behandlats med duloxetin, 

läkemedelsberoende det senaste halvåret, bensodiazepinanvändning de senaste 14 

dagarna innan studiens start. Även de med självmordsbenägenhet uteslöts. 

För bedömning av effekt använde man sig av The Hospital Anxiety and Depression 

Scale-Anxiety (HADS-A). Detta är ett analysverktyg för patienten att fylla i. Testet 

består av 14 självskattningspåstående med en 4-skalig poäng (0-3). Höga poäng 

indikerar allvarlig sjukdomsgrad.  Även HAMA-skalan användes (the Hamilton 

Anxiety Rating Scale). Den består av 14 frågor som berör fysisk, psykisk samt 

beteendemässiga symtom förknippade med ångest. Frågorna har graderade svar från 

0-4 (aldrig-väldigt ofta). Högre poäng indikerar allvarligare sjukdomsgrad. HAMA 

har även två typer av poängskala, en psykisk som innefattar oro, sinnesstämning, 

rädsla, insomnia, spändhet samt beteendemässiga symtom. Den andra skalan är den 

somatiska delen som ”mäter” t ex kardiovaskulära, respiratoriska samt GI symtom.  

Resultat: Vad gäller SNRIs effekt uppvisade duloxetin-gruppen en statistisk 

signifikant förbättring (P=0,006) i jämförelse med placebo, 51,4 % i duloxetin-
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gruppen och 36,4 % i placebo. HADS-A skalan användes. Biverkningsmässigt var det 

bara illamående, yrsel och sömnighet som var mer frekvent rapporterat i duloxetin-

gruppen på en statistiskt signifikant nivå.  Inga dödsfall inträffade under studien. 2 

självmordsförsök noterades, 1 från vardera gruppen. Ingen signifikant skillnad vad 

gäller demografiska förhållanden, sjukdom och om de använt bensodiazepiner eller 

inte innan studien, kunde ses i de två grupperna. Män och kvinnor var jämt fördelade 

i grupperna och medelåldern var 37,6 år. 

 

 

Tabell 2. Sammanfattning av test av effekt av duloxetin på kinesiska patienter med GAD 

modifierad från (14)  

Parametrar Placebo (N=102, n(%)) Duloxetin (60-120 mg QD) 
(N=108, n(%)) 

Fullföljde studieperioden 74    (72,5) 82    (75,9) 
Avbröt av någon 
anledning 

28    (27,5) 26    (24,1) 

Utebliven effekt 13    (12,7) 4    (3,7)* 
Biverkningar 3    (2,9) 13    (12,0)* 
Försökspersonernas beslut 6    (5,9) 5    (4,6) 
Antal ej uppföljda  2    (2,0) 1    (0,9) 
Läkares beslut 0    (0) 1    (0,9) 
Protokollavvikelse 4    (3,9) 2    (1,9) 
Effekten avklingad 70   (68,7) 74   (68,5) 

 *P≤0,05, placebo vs. duloxetine. 
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Figur 1. Rapporterade biverkningar vid test av effekt av duloxetin på kinesiska patienter med 

GAD (modifierad från referens 14). Duloxetin-gruppen bestod av 108 patienter och placebo-

gruppen av 102 patienter. 
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Diskussion: Författarna anser att resultaten från denna dubbel-blinda, placebo-

kontrollerade studien visar att duloxetin 60-120 mg/dag ger en effektiv behandling 

och tolereras väl hos kineser med GAD. Jämfört med placebo visade det sig att 

behandling med duloxetin leder till en signifikant förbättring vad gäller både fysiska 

och psykiska GAD-symtom hos patienterna jämfört med placebo. Vidare menar 

författarna att styrkan hos denna studie ligger bl.a. i att den varade i 15 veckors tid. 

Tidigare liknande studier har varat 9-10 veckor. En begränsning av denna studie är 

att i likhet med tidigare var kravet att patienterna skulle ha en primär diagnos av 

GAD medan andra betydande komorbida psykiatriska sjukdomar uteslöts.  

 

 
4:3 ”Efficacy of drug treatments for generalised anxiety disorder: systemic review 
and meta-analysis” (13) 
 
Teoretisk bakgrund: Nuvarande riktlinjer för farmakologisk behandling av 

generaliserat ångestsyndrom rekommenderar i första hand behandling med en 

selektiv serotoninåterupptagshämmare eller pregabalin. Uppdaterade riktlinjer 

publicerades i januari 2011 av Clinical Excellence (NICE) (18). Publicerade 

systematiska översikter och metaanalyser har jämfört effekten av psykofarmaka för 

behandling av GAD, dessa studier har dock jämfört effekten av endast utvalda 

behandlingar (t.ex. benzodiazepiner) snarare än alla tillgängliga behandlingar. 

Frågeställning: Att bedöma effekt och hur väl nio olika läkemedel tolereras vid 

läkemedelsbehandling hos patienter med generaliserat ångestsyndrom 

Metod: En systematisk genomgång utifrån kriterierna dubbelblinda, 

placebokontrollerade, randomiserade studier, publicerade systematiska översikter 

och metaanalyser av randomiserade, kontrollerade studier för vuxna deltagare ≥ 18 

år som farmakologiskt behandlats för generaliserat ångestsyndrom. 

Initialt genomfördes en systematisk genomgång av litteratur som gäller behandling 

av generaliserat ångestsyndrom. Materialet sträckte sig från januari 1980 t.o.m. 

februari 2009. Ett team bestående av tre personer gick igenom artiklarna och en 

oberoende granskare kontrollerade ett slumpmässigt urval (10 %) av filtrerade 

artiklar. De använde en positiv uteslutningsmetod där de uteslöt alla publikationer 

som inte uppfyllde studiens kriterier. Av initialt 3249 artiklar uppfyllde 27 av dessa 

villkor. Som mätverktyg användes Hamilton Anxiety Scale (HAM-A).  

Resultat: Analysen jämförde nio läkemedel. Fluoxetin rankades först för 

behandlingssvar och remission och sertralin rankades först för tolerans, d.v.s. 

uppvisade få biverkningar. 

Diskussion: Styrkan i denna analys, menar författarna, vilar på sin robusta och 

öppna konstruktion. Det fanns dock vissa brister enligt de fyra författarna. Även om 

det i studien användes en sökningsstrategi för att identifiera publicerade studier och 
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eventuella opublicerade studier som refererats i tidigare systemiska omdömen och 

metaanalyser, kan det finnas opublicerade studier som inte identifierades. (13) 

 

4:4 ”Evidence-based pharmacotherapy of generalized anxiety disorder” (14) 
 
Frågeställning: För att undersöka vilket preparat som är mest lämpligt som 
förstahandsval vid behandling av GAD gjordes en litteraturstudie. Författarna ville 
även reda ut hur länge behandlingen bör pågå samt hur de patienter som inte svarar 
på första- och andrahandspreparaten bör behandlas. 
 

Metod: Studien gjordes genom att man valde ut och granskade randomiserade, 
kontrollerade studier som handlar om GAD och som publicerats mellan 1980 och 
2003. Även systematiska översikter från bland annat Cochrane Collaborations 
analyserades. Författarna försökte också identifiera nyligen avslutade, opublicerade 
behandlingsstudier, samt rådfrågade sakkunniga om andra potentiella 
behandlingsmetoder. 
 
Resultat: SSRI-preparaten citalopram och fluoxetin har visats effektiva mot 

depression och ångest, men det finns inga randomiserade placebo-kontrollerade 

studier av deras effekter vid GAD. Fluvoxamin tycks var förenat med en betydande 

förbättring av ångest och depression, enligt en liten studie på 30 patienter med GAD 

och samtidig depression, dock är detta inte tillräckligt för att läkemedlet ska kunna 

anses ha etablerad effekt vid GAD. Escitalopram har däremot uppvisat en betydande 

effekt mot ångestsymtom vid GAD jämfört med placebo i tre välgjorda 8-veckors 

studier, som var randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda. 

Escitalopram är mer selektiv och mer potent än citalopram. Ytterligare 

undersökningar pågår där man studerar dess effekt i förebyggande av återfall. Även 

Paroxetin har visat sig vara effektiv mot GAD i fyra välgjorda korttidsstudier, och 

tycks tolereras väl av patienterna. Paroxetin minskade patienternas ångest enligt 

HAMA-skalan och man kunde i en av studierna, med hjälp av ett frågeformulär, 

konstatera att patienterna hade fått en betydligt bättre livskvalitet av behandlingen. 

Sertralin har också god, ångestlindrande effekt vid GAD enligt dubbelblinda, 

placebokontrollerade studier. Detta tycks även gälla för barn och ungdomar i 

åldrarna 5-16 år, enligt en liten placebokontrollerad och randomiserad 12 veckors-

studie av 22 patienter.  

SNRI-preparatet venlafaxin har visat sig effektivt mot ångestsymtom i fem 

randomiserade, placebokontrollerade studier som omfattar totalt 1839 patienter med 

DSM-VI GAD. I två av studierna användes en aktiv komparator (diazepam eller 

buspiron). Både diazepam och venlafaxin gav bättre effekt än placebo, samtidigt som 

venlafaxin associerades med en större förbättring än buspiron. Högre doser tycks ge 

bättre effekt än lägre doser, och behandlingen tycks vara effektiv hos både yngre och 

äldre patienter. Studierna varade mellan 8 och 24 veckor.  

Buspiron är ett ångestdämpande läkemedel som bland annat verkar som partiell 

agonist på serotoninreceptorer. Buspiron minskar depressiva symtom hos patienter 
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med GAD i samma grad som diazepam, men är inte godkänt för behandling av 

egentlig depression, vilket gör det olämpligt som förstahandsbehandling hos 

patienter med samtidig GAD och depression.  

Bensodiazepiner är en effektiv och snabb behandling för många patienter med GAD 

och har samma effekt som kognitiv terapi. Dock har de begränsad effekt mot 

samtidiga depressiva symtom, och de medför även oönskade effekter såsom sedering, 

minnesstörningar och psykomotoriska störningar (vilket ökar risken för 

trafikolyckor). Andra problem är att utveckla tolerans, missbruk eller beroende samt 

plågsamma abstinensbesvär vid utsättning av läkemedlet. Många myndigheters råd 

är att bensodiazepiner bör vara reserverade för kortvarig användning (upp till 4 

veckor) och att de endast bör förskrivas i låg dos. Andra hävdar att bensodiazepiner 

är klart effektiva och att undanhålla behandlingen från patienter på grundval av en 

potentiell risk för beroende är omotiverat och skadligt för deras välbefinnande.  

Pregabalin är en ny psykofarmaka med kramplösande, anxiolytiska och analgetiska 

egenskaper. Dess verkningsmekanism är i stort sett okänd, men man vet att den ökar 

mängden GABA i hjärnan. Pregabalin har i tre randomiserade, dubbelblinda, 

placebokontrollerade behandlingsstudier visat sig linda symtom mer effektivt än 

placebo, och hade en liknande övergripande effekt som alprazolam och venlafaxin. 

Man har sett att den ångestdämpande effekten kommer inom en vecka.  

Även imipramin, ett tricykliskt antidepressivt läkemedel (TCA) har bevisad effekt vid 

behandling av patienter med GAD. En 8-veckors dubbelblind, placebokontrollerad 

studie gjordes med 230 patienter som haft symtom i minst 4 månader men utan 

samtidig diagnos av depression eller panikångest. Patienterna randomiserades till 

behandling med imipramin, diazepam, trazodon eller placebo. Under de första 2 

veckornas behandling var diazepam associerad med de flesta förbättringar som avsåg 

ångestsymtom, men från tredje veckan till studiens slutpunkt hade imipramin en 

signifikant större ångestdämpande effekt jämfört med diazepam. Emellertid 

begränsas användningen av TCA av deras ofördelaktiga biverkningsprofil, som beror 

på en blockad av histamin H1-receptorer, a1-adrenoceptor och muskarinreceptorer.  

Diskussion: Slutsatsen av denna studie var att SSRI bör vara förstahandsval, och att 

venlafaxin kan användas vid utebliven effekt av SSRI. SSRI-preparaten escitalopram, 

paroxetin och sertralin har visat sig vara effektiva mot GAD i placebo-kontrollerade 

studier, liksom venlafaxin (SNRI), buspiron och pregabalin. Det finns också stöd för 

att vissa TCAs och bensodiazepiner är effektiva vid GAD, men toleransproblem och 

biverkningar begränsar användningen av dessa i klinisk praxis. Eftersom GAD är 

svårt att diagnostisera går många patienter obehandlade, samtidigt som andra får 

inadekvat behandling i form av läkemedel utan visad effekt vid GAD. Detta innebär 

att många patienter går och lider i onödan av en potentiellt behandlingsbar sjukdom. 

(14) 
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4:5  ”Evidence-based pharmacological treatment of generalized anxiety 

disorder”(15) 

Frågeställning och metod: Denna litteraturstudie gjordes i syfte att granska 

evidensbaserad farmakologisk behandling av GAD, med utgångspunkt i 

randomiserade, placebo-kontrollerade studier som publicerats 1980-2009. Det 

gjordes även försök att identifiera studier som ännu inte hade publicerats. Detta 

gjordes för att ta reda på hur patienterna svarar på akut behandling, hur väl de 

tolererar behandlingen, lämplig behandlingstid och hur patienter som inte svarar på 

förstahandspreparatet bör hanteras.  

Resultat: Studier visar att ca 40-60% av patienterna svarar bra på placebo, medan 

60-75% svarar på SSRI-preparaten escitalopram, paroxetin och sertralin. SNRI-

preparaten duloxetin och venlafaxin gav en liknande förbättring, liksom det nya 

ångestdämpande läkemedlet pregabalin samt quetiapin, ett andra generationens 

antipsykotiska läkemedel. Symtomförbättringen mättes med skattningsskalan 

Clinical Global Impression of Improvement Scale. Många patienter kände dock en 

betydande oro vid studiens slut, trots att det övergripande ”svaret” på behandlingen 

var att de bedömdes må ”mycket” eller ”väldigt mycket” bättre. Bensodiazepiner kan 

utgöra en effektiv och snabb behandling för vissa patienter med GAD. Dock har dessa 

en begränsad effekt mot samtidiga depressiva symtom, samtidigt som de ger upphov 

till många oönskade biverkningar såsom dåsighet, minnesstörning och nedsatt 

psykomotorisk funktion, vilket kan leda till att patienter avbryter behandlingen innan 

den fulla anxiolytiska effekten ses. Toleransutveckling, beroende och plågsamma 

abstinenssymtom vid utsättning är andra problem som kan förknippas med 

bensodiazepiner. En allmän vägledning är att bensodiazepiner på grund av detta 

endast bör förskrivas för korttidsbehandling (upp till 4 veckor) av ångest och 

sömnlöshet, och som ett första tillägg till antidepressiva läkemedel. 

Underhållsbehandling kan tillåtas hos patienter med svåra, plågsamma och 

handikappande ångestsymtom, de som inte svarat på minst två tidigare behandlingar 

samt de som inte tolererat andra ångestdämpande läkemedel.  Det är svårt att 

bedöma läkemedlens relativa effekt då var och en ofta jämförs med placebo. 

Toleransprofilen för ordinerad medicinering är ett viktigt övervägande, särskilt då 

långvarig behandling rekommenderas. Biverkningar av SSRI och SNRI såsom ökad 

nervositet, huvudvärk och illamående eller dåsighet som associeras med 

bensodiazepiner och pregabalin brukar vanligtvis försvinna efter några veckors 

behandling. Biverkningsprofilen vid långtidsbehandling är i allmänhet ganska lika för 

SSRI och SNRI, även om betydligt färre patienter avbröt studier på grund av 

biverkningar av escitalopram, än med paroxetin eller venlafaxin. Vanliga problem 

under längre tids behandling med SSRI eller SNRI inkluderar sexuell dysfunktion, 

viktökning, ihållande störd sömn och risken att uppleva utsättningssymtom då 

behandlingen avslutas. Sexuell dysfunktion är den vanligaste komplikationen av SSRI 

hos deprimerade patienter, även om vissa aspekter av det sexuella oftast fungerar 

bättre då de depressiva symtomen minskar. Det är dock osäkert huruvida samma 

mönster gäller vid behandling av patienter med GAD. Hos dessa patienter verkar 
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förlusten av sexuell lust vara mindre vanlig. Behandlingsrelaterad sexuell dysfunktion 

i studier med pregabalin har inte rapporterats. Viktökning kan vara mindre 

besvärande med SSRI än med många andra psykofarmaka, men risken för viktökning 

kan orsaka problem hos många patienter. Studier av långtidsbehandling av 

deprimerade patienter med SSRI har visat att fluoxetin inte förknippas med mer 

vikrökning än placebo. En granskningsrapport har visat att paroxetin är kopplad till 

större viktökning i jämförelse med fluoxetin eller sertralin. En analys av databaser 

med kliniska prövningar visade att patienter med egentlig depression eller GAD 

upplevde en klinisk signifikant viktökning i 15 % av fallen. SSRI och relaterade 

läkemedel har endast begränsad nytta, eller t.o.m. skadliga effekter på sömnen, trots 

att de har gynnsamma effekter på andra depressiva och ångestrelaterade symtom. En 

dubbelblind placebokontrollerad studie visar att pregabalin har fördelar jämfört med 

venlafaxin eftersom det orsakar mindre sömnstörningar, och en större förbättring av 

sömnen under den akuta behandlingen av patienter med GAD. 

GAD har traditionellt betraktats som en kronisk sjukdom som växer och avtar i 

svårighetsgrad över många år. Evidensbaserade riktlinjer har rekommenderat minst 

6 månaders behandling efter första respons, men nyare uppgifter tyder på att längre 

behandling kan vara att föredra. Fem återfallsförebyggande studier av GAD har 

publicerats varav fyra visade på värdet av fortsatt farmakologisk behandling med 

escitalopram, pregabalin eller duloxetin. För venlafaxin kunde inte den effekten 

påvisas men betydligt färre patienter fick återfall under behandlingstiden med 

venlafaxin i en separat långvarig randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad 

studie. En av dessa studier, av escitalopram, varade i 18 månader, så det kan vara 

rimligt att rekommendera behandling i upp till 18 månader för att förebygga återfall. 

Dock behövs fler studier för att stärka bevisen beträffande hur länge 

långtidsbehandling av GAD bör pågå. Svåra symtom vid utsättning av läkemedel är 

vanligt för många typer av psykofarmaka, däribland SSRI, SNRI och bensodiazepiner. 

Symtomen vid utsättning/långsam nedtrappning av antidepressiva är vanligtvis 

milda och övergående, dock finns många patienter som rapporterat allvarliga och 

plågsamma symtom trots en gradvis långsam utsättning. Det är svårt att förutsäga 

vilka patienter som kommer att påverkas mest. Förekomsten av utsättningssymtom 

med SSRI och SNRI är dock mindre än vad man tidigare trott. För alla 

farmakologiska behandlingar är en långsam nedtrappning av dosen tillrådigt för att 

minimera uppkomsten av utsättningssymtom, men värdet av detta är inte tillräckligt 

etablerat.  

De flesta riktlinjer rekommenderar SSRI som förstahandsval vid behandling av GAD, 

baserat på en balans mellan effekt och tolerans. Som andrahandspreparat förskrivs 

SNRI, pregabalin, TCA (imipramin), pregabalin eller en benzodiazepin. Den partiella 

agonisten på 5-HT1A-receptorn, buspiron, är också effektiv och tolereras tämligen väl 

vid GAD. Det är mer sannolikt att buspiron är effektivt när patienten inte tidigare har 

behandlats med en benzodiazepin; vilket kan vara lämpligt att beakta innan 

ångestdämpande bensodiazepiner förskrivs. Det råder knappast någon enighet om 

den optimala andrahandsbehandlingen efter otillräcklig effekt av 
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förstahandspreparatet. Följsamheten till nuvarande behandling bör kontrolleras, 

tillsammans med en utvärdering av samtidigt missbruk, ihållande stressfaktorer samt 

kontrollera diagnosen innan man väljer ett andrahandspreparat. Alternativa åtgärder 

kan vara att öka dosen, byta till annan evidensbaserad farmakologisk behandling, 

utöka med ytterligare psykofarmaka eller kombinera medicinering med en 

psykologisk behandling.  

Diskussion: Slutsatserna från denna studie var att det finns goda bevis för att vissa 

SSRI och SNRI har effekt mot GAD, liksom pregabalin och quetiapin. Dessa passar 

dock inte alla patienter och det finns ingen ideal behandling mot GAD. Kort- och 

långtidsbehandlingar har ofta otillräcklig effekt och vissa läkemedel kan ha besvärliga 

biverkningar då de förskrivs under långa perioder. Behandlingen bör anpassas 

individuellt efter patienternas förutsättningar och preferenser, samt eventuella andra 

sjukdomar, som exempelvis depression. Läkarna bör informera sina patienter om att 

de inte kommer svara på behandlingen genast, att symtomen ibland kan förvärras i 

ett tidigt skede av behandlingen, och att långtidsbehandling ofta behövs för att 

upprätthålla ett första svar. Man konstaterar att det utan tvekan finns utrymme för 

förbättringar i hantering och farmakologisk behandling av denna vanliga, 

smärtsamma, vanligtvis invalidiserande och ofta ihållande ångest. (15)  

 

4:6. “Generaliserad ångest kan behandlas effektivt” (16) 

Bakgrund: I denna översikt från Läkartidningen sammanfattas det aktuella 

kunskapsläget om GAD.  

Sjukdomsmekanism: Nyckelorden för en framgångsrik behandling av GAD är 

kognitiv beteendeterapi och/eller läkemedel. Läkemedel reducerar överaktiviteten i 

amygdala samtidigt som de subjektiva ångestsymtomen klingar av. Även, i 

laboratoriestudier, har påvisats ett ökat sympatikuspåslag som inte minskade under 

natten hos patienterna med GAD. Enligt nya rön hänger GAD även samman med en 

grundläggande dysfunktion i emotionell reglering av sinnesintryck.  

Det har presenterats flera psykologiska teorier för att förklara uppkomsten och 

vidmakthållandet av den oro som ses i samband med GAD. En teori bygger på att 

oron används som en ineffektiv problemlösningsstrategi och att den fyller en 

undvikandefunktion, d.v.s. att patienten undantrycker negativa tankar och inre bilder 

genom att oroa sig för andra saker istället, vilket stärker undvikandet.  En annan teori 

bygger på att patienten har svårt att lita på information, m.a.o. har problem med att 

inte kunna tolerera säkerhet. En tredje teori bygger mer på s.k. metakognition. Enligt 

den har patienten positiva föreställningar om att det är bra att oroa sig för att 

förhindra katastrofer, s.k. typ-1-oro. Utifrån denna utvecklar patienten s.k. meta-oro 

(typ-2-oro), som är en oro för själva oron, patienten oroar sig då för att hamna i ett 

läge där hon kommer att oroa sig för mycket. Eftersom oro är en så viktig strategi för 

patienten, kan det vara svårt att ge upp den vanan även om den leder till meta-oro. 
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Det finns även omfattande forskning om hur patienter med GAD bearbetar 

information genom exempelvis kognitiva scheman och selektiv uppmärksamhet 

riktad mot hotfull information.  

Symtom och samsjuklighet: Samsjuklighet mellan GAD och såväl psykiatriska 

och somatiska sjukdomstillstånd är vanligt förekommande. En tysk studie fann att 38 

% av GAD-patienterna hade ett kroniskt smärtsyndrom. Vanligtvis rör det sig om 

neurologiska, kardiovaskulära och endokrina sjukdomar samt KOL. Andra 

riskgrupper för GAD är de med migrän, bruxism, stamning, traumatisk kroppsskada, 

HIV-infektion och irritabel colon. När en person med GAD till slut söker vård är det 

ofta för de somatiska yttringarna (spänningskänsla, sömnbrist, irritabel colon), när 

en sekundär depression tillstöter eller p.g.a. alkoholmissbruk. Utredning om ev. 

differentialdiagnoser (hypertyreos, substansmissbruk, neurologisk sjukdom eller 

läkemedelsbiverkning t ex. kortison och betastimulerare) bör göras. Minst 50 % av 

GAD-patienterna har otillfredsställande sömn, nedsatt sömnkvalitet, minskad total 

sömn-tid och mindre andel djupsömn. Påfallande många har underhållsbehandling 

med hypnotika (flunitrazepam, alprazolam) som tillägg till SSRI/SNRI-preparat. De 

utmärkande symtomen vid GAD är i första hand sömnstörning, muskelspänning, 

rastlöshet, irritabilitet och att patienterna blir uttröttade, genomgripande ses även en 

okontrollerbar ängslan. Det är dessa symtom man söker vård för. Den grundläggande 

störningen hos patienter med GAD är att de har en irrationell uppfattning om risker 

och hot, och då framför allt det som har att göra med den egna och den nära familjens 

hälsa och säkerhet. Störningen skiljer sig från den deprimerade patientens kognition, 

som i första hand avser retrospektiva händelser, vilka resulterar i skuldkänslor och 

ringhetsidéer. Den skiljer sig också från tvångstankar hos patienter med 

tvångssyndrom, vilka bl.a. utmärker ambivalens i moraliska frågeställningar. 

Utmärkande för GAD-patienten är framför allt av oro och ”tänk om”-tankar, i 

huvudsak det som berör hälsa, trygghet och säkerhet, framför allt då det gäller, som 

nämnts tidigare, den egna och närmaste omgivningens väl och ve. 

Prevalens: Vad gäller könsfördelningen av GAD så är kvinnorna 

överrepresenterade. Livstidsprevalensen beräknades i en undersökning till 3,95 % för 

kvinnor och 1,74 % bland män. Siffrorna bygger på en undersökning i det svenska 

tvillingsregistret där tiotusentals tvillingar i åldergruppen 55-74 år inkluderades. Det 

genetiska riskbidraget var 27 % och individuella miljöfaktorer stod för 72 %, det 

betyder att endast 1 % berodde på gemensamma miljöfaktorer såsom uppfostran.  

Behandling: Det har visats att allmänläkare oftare identifierar patienter med en 

sekundär depression och påbörjar behandling än om patienten har enbart 

GAD/GAD-symtom (symtomen når inte över den diagnostiska tröskeln). I de 

internationella riktlinjerna för läkemedelsbehandling av GAD, publicerade 2008 av 

World Federation of Biological Societies of Psychiatry (WFSBP), anges de preparat 

som i första hand ska väljas. I första hand rekommenderas ett SSRI alt. SNRI och 

pregabalin. Denna rekommendation baseras på studier av effekt och biverkningar 

men inte på kostnader. Psykoterapi som kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara 
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effektivt. Totalt 50 % av dem som fullföljde behandling, respektive 40 % av de som 

påbörjade behandling i kontrollerade studier, uppnådde god funktion. KBT-

behandling vid GAD varierar men gemensamt är utbildande insatser s.k. 

psykoedukation, tankebearbetning, övningar för att kontrollera och begränsa oron 

(worry time) samt återfallsförhindrande åtgärder.  Tillämpad avslappning var 

effektmässigt jämförbar med KBT i en svensk studie. I både Socialstyrelsens riktlinjer 

för år 2010 samt i SBU-utredningen från 2005 påpekas det att det saknas 

vetenskaplig evidens för effekten av psykodynamisk korttidsterapi för behandling av 

ångestsyndrom. I Sverige pågår flera studier av Internetbaserad KBT och annan 

psykoterapi vid GAD, några har gett goda resultat. Många patienter behöver 

underhållsbehandling eftersom de annars löper stor risk för sekundära depressioner 

och självmedicinering med alkohol, vilket kan orsaka höga vårdkostnader för 

samhället men inte minst, en nedsatt livskvalitet för patienten. 

Socialstyrelsens riktlinjer från 2010 tar fasta på att KBT och läkemedelsbehandling 

har god effekt på symtom och funktionsförmåga hos vuxna och äldre med GAD. Idag 

rekommenderas i första hand behandling med SSRI-/SNRI-preparat och i andra 

hand pregabalin till vuxna och äldre. I sista hand rekommenderas hydroxizin, 

bensodiazepiner eller buspiron. Erfarna psykiatrer rekommenderar en kombination 

av läkemedel och KBT, fast underlag för utvärdering saknas. Tyvärr inskränks dock 

patientens valmöjligheter då det endast finns ett begränsat utbud av auktoriserade 

KBT-terapeuter. Internetbaserade behandlingar skulle här kunna utgöra ett 

komplement.  

Enligt amerikansk och europeisk expertis bör en patient som svarar på 

läkemedelsbehandling fortsätta minst ett år för att öka möjligheten till remission. 

Eftersom flertalet preparat inte är toxiska, finns inget som motsäger 

underhållsbehandling om patienten har god effekt och acceptabla biverkningar. Vissa 

patienter vill inte avbryta behandling eftersom de känner en betydande normalisering 

av symtom och funktion. Andra vill däremot minimera behandlingstiden trots att de 

mår bra och har inga eller ringa biverkningar, eftersom de föredrar att riskera ett 

återinsjuknande framför underhållsbehandling.  Om ingen effekt noterats efter 6-8 

veckors behandling med förstahandspreparatet bör man överväga ett preparatbyte, 

försäkra sig om att patienten verkligen använt läkemedlet, utreda eventuellt 

substansmissbruk/-beroende och samtidig personlighetsstörning. Behandlingen kan 

behöva individualiseras med olika kombinationer då evidensgrundande riktlinjer 

saknas. (16)  

 
4:7 Jämförelse av biverkningar hos Sertralin och Venlafaxin 

Biverkningar mellan de olika antidepressiva läkemedlen skiljer sig påtagligt åt. Då 

man jämför biverkningsfrekvens bör det beaktas hur länge ett läkemedel använts 

samt att de inte säger något om biverkningens svårighetsgrad. Hos SSRI- och SNRI-

preparat dominerar, framför allt i början av behandlingen, GI-besvär samt 

huvudvärk, vilka för det mesta är övergående. Kvarstående biverkningar under 
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behandlingsperioden är bl.a. svettningar, tremor och sexuella störningar (nedsatt 

libido och ejakulations/orgasmsvårigheter). Venlafaxin kan framkalla 

blodtrycksstegring och viss risk för kardiella överledningsrubbningar såsom QT-

förlängning. För såväl SSRI som SNRI förekommer hyponatremi som kan ge diffusa 

symtom som trötthet, speciellt hos äldre, somatiskt sjuka och vid samtidig 

behandling med diuretika. För de båda preparaten har ökad blödningsbenägenhet 

rapporterats vilket bör tas i beaktning vid samtidig behandling med t.ex. 

antikoagulantia och NSAID, samt hos patienter med känd blödningsbenägenhet. 

Akatasi (oförmåga att sitta still)kan förekomma. Miktions-störning, såväl 

urininkontinens som retention har också uppmärksammats som biverkning. 

Seretonergt syndrom kan uppkomma vid överdosering eller vid samtidig behandling 

med andra serotonergt aktiva läkemedel. SSRI och SNRI är kramptröskelsänkande, 

vilket bör tas hänsyn till vid en anamnes av krampsjukdom. Behandling av SSRI har 

även satts i samband med en viss ökad förekomst av självmordsbeteende och 

aggressivitet hos unga vuxna. (12)  

För att jämföra biverkningsfrekvenser av venlafaxin och sertralin gjordes en sökning i 

databasen SWEDIS, vilket är Läkemedelsverkets databas dit hälso- och 

sjukvårdspersonal kan rapportera in biverkningar (18).  Resultatet presenteras i figur 

2. Dock bör man ha i åtanke att preparaten används av olika stora patientgrupper. 

Under den 5 års-period som avses i figur 2 hämtade 183 774 personer ut sertralin på 

apotek, medan venlafaxin hämtades ut av 71 708 personer enligt Socialstyrelsens 

statistikdatabas. Dessa personer hade hämtat ut minst en förpackning av respektive 

läkemedel mellan 2008-2012. (19)  
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Figur 2.  Rapporterade biverkningar av venlafaxin och sertralin under perioden 2008-2012 

(20). Underlaget till tabellen är från en sökning i den svenska biverkningsdatabasen SWEDIS 

för 5-årsperioden 2008-2012. Den ena sökningen gällde sertralin, ATC-kod N06AB06 och 

den andra venlafaxin, ATC-kod N06AX16. Sökningen avsåg antal biverkningsrapporter, typ 

av biverkningar, årsfördelning samt ålder-könsfördelning. Uppgifterna är från 

biverkningsdatabasen SWEDIS 2013-03-12 



21 
 

4:8 INTERVJU MAILLEDES MED ROLAND LENNESTÅL 

Nedan redovisas en intervju med psykiater Roland Lennestål, med lång erfarenhet 

inom psykiatrin. Frågorna är ställda mellan 2013-02-11–2013-03-18 

Fråga 1. I terapirekommendationerna står sertralin som förstahandsval men att 

exempelvis venlafaxin är att föredra? 

-”SSRI provas I första hand men en del patienter har venlafaxin istället. Förr började 

man nog i stort sett alltid med SSRI, och bytte ev. om det behövdes. 

Förr brukade man vara lite försiktigare med SNRI, man tänkte att risken kunde vara 

att patienter kunde ”varva upp” åt det maniska hållet (om de ev. har en bipolär 

diagnos som man känner eller inte känner till, ångest kan ju vara symtom på lite av 

varje).” 

Fråga 2. Hur ser förskrivningen till respektive kön ut? 

-”Allt tyder på att det är en övervikt av kvinnor som behandlas mer, det är rätt tydligt 

kliniskt intryck i alla fall.” 

Fråga 3. Förekommer ”off-label” förskrivning? 

-” Off-label är ju egentligen väldigt vanligt allmänt sett inom psykiatri, det finns 

många exempel på detta, antiepileptika, antipsykotika o.s.v. D.v.s. man provar medel 

som har någon teori om att det ska fungera på olika tillstånd, det är nog rätt vanligt 

och rätt naturlig del av kunskapsutveckling. Man borde väl däremot i större 

utsträckning publicera sådana förskrivningar, t.ex. i vetenskapliga artiklar än vad 

som görs. 

En parentes där är väl att pregabalin verkar ha kommit in rätt mycket på 

ångestdiagnoser, med troligen ett liknande geografiskt mönster som för 

bensodiadepiner. Skulle inte bli förvånad om det börjar vara väl så vanligt som 

SSRI/SNRI på ångestdiagnoser. Det var mycket diskussioner om pregabalin och 

”felanvändning” av gabapentin, framförallt missbruk, men det verkar ha upphört, 

man hittar inte mycket nytt där om man litteratursöker.” 

Fråga 4. Vad gäller förskrivning av dessa läkemedel, finns det någon geografisk 

skillnad i landet? 

-”Här märks stora skillnader, i norr är man väldigt restriktiv med bensodiazepiner, 

men när ”inhoppande” läkare kommer från andra kliniker i söder så är de betydligt 

mindre restriktiva verkar det som. En gissning är att man använder mindre 

bensodiazepiner och mer SSRI/SNRI ju längre norrut man kommer, fördelningen 

mellan de båda preparaten är nog mer patient och läkar-/klinikstyrd.” 
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4. Diskussion 
 
Både SSRI och SNRI tycks ha god effekt vid GAD och enligt de flesta gjorda studier i 
denna rapport (5,11,12,13,14,15,16) verkar SSRI tolereras bättre. Enligt SBU-
rapporten (5) har dock paroxetin samt venlafaxin evidensstyrka 1 då det gäller stöd 
för effekt vid behandling av vuxna med ångestsyndrom. Sertralin och escitalopram 
har där fått evidensgrad 2. 
 
Enligt de redovisade studierna i detta arbete rekommenderas i första hand ett SSRI-
preparat som förstavalsbehandling vid GAD, detta baserat på en balans mellan effekt 
och tolerans. Nämnas bör att artikel (13) som är en metaanalys refererar till artikel 
(15), som är en review-artikel som i sin tur har artikel (14) som referens till denna 
rekommendation. Detta är en tänkbar publikations-bias i denna rapport, då det 
skulle kunna medföra en skevhet i behandlingsrekommendationen.  
 
Som andrahandspreparat förskrivs SNRI, pregabalin, imipramin, pregabalin eller en 
benzodiazepin. 
 
De vanligaste biverkningarna för sertralin och venlafaxin är framför allt illamående, 
huvudvärk och muntorrhet (10), dock brukar det vara vanligast i början av 
behandlingen. För båda preparaten gäller också att de kan ge en försämring av 
tillståndet under de första veckorna. Det är viktigt att behandlande läkare upplyser 
om detta, risken kan annars vara att personen avbryter behandlingen. Venlafaxin bör 
dock användas med försiktighet av patienter med hjärt- kärlsjukdomar då det kan 
framkalla blodtrycksstegring. Mer bestående biverkningar för båda preparaten är 
bl.a. svettningar, skakningar och nedsatt libido. Det sistnämnda har dock inte kunnat 
fastställas vid behandling av GAD. 
 
Dock saknas studier av preparatens effekter vid långtidsanvändning, det framgår 
tydligt av artiklarna (14,15,16). Från artikel (12) menar författarna att styrkan i 
studien ligger bl.a. i att den varade under 15 veckor. Tidigare, liknande studier, 
varade 9-10 veckor. Gällande riktlinjer för behandling av GAD föreskriver att den bör 
pågå i minst 6 månader och enligt artikel (15) bör behandlingstiden vara upp till 18 
månader för att minska risken för återfall, detta avsåg ecsitalopram.  Det är ju av stor 
vikt med studier av långtideffekter av medicinering då GAD är ett kroniskt tillstånd. 
Från artiklarna framgick också att GAD kan vara svår att diagnostisera. Flertalet 
läkare använder sig inte av de analysverktyg och behandlingsriktlinjer som finns I en 
av artiklarna (11) framkom att 45 % av patienterna hade haft symtom i mer än två år 
innan de diagnostiserats och behandling hade satts in. Då det gäller att ställa diagnos 
framkommer från samma artikel, att endast 2 % av de tillfrågade läkarna 
rutinmässigt använde sig av de analysverktyg som finns, som hjälp för att 
diagnostisera nya patienter. Det är därför mycket angeläget att läkarnas kompetens 
höjs inom området GAD och de hjälpmedel som finns för att ställa diagnos. 
Biverkningsdatabasen SWEDIS innehåller bara biverkningar som har rapporterats in 
av hälso- och sjukvården. Det är därför uppenbart att alla biverkningar inte 
rapporteras in. Det är inte rimligt att bara 40 patienter av 100 000 drabbas av den 
vanligaste typen av biverkningar, särskilt med tanke på att FASS-texterna anger att 
båda preparaten har flera, mycket vanliga, biverkningar. Mycket vanlig betyder att 
fler än en på tio drabbas. Det är inte heller sannolikt att hälso- och sjukvårdspersonal 
skulle lägga tid på att rapportera in redan välkända biverkningar, inte minst med 



23 
 

tanke på den tidsbrist som ofta råder inom sjukvården. En biverkningsrapport kan 
även innehålla flera misstänkta läkemedel och flera biverkningar. Läkarna, 
framförallt inom primärvården, behöver mer kunskap om läkemedlen mot GAD och 
deras biverkningar. Detta för att undvika onödigt stort lidande hos patienterna Med 
tanke på de stora kostnaderna som är kopplade till sjukdomen är det av oerhörd stor 
vikt att mer resurser läggs på detta område, så att diagnos kan ställas och adekvat 
behandling kan sättas in på en gång. Det skulle vara intressant om fler liknande 
studier som den som gjordes i Canada (11) genomförs. Det var en enkätstudie där 
läkare fick frågor om demografiska särdrag, praxis att diagnostisera GAD, 
farmakologisk behandling samt övergripande hantering.  En ökad kompetens hos 
läkarna skulle även leda till stora ekonomiska vinster eftersom denna patientgrupp är 
mycket resurskrävande genom att de söker sjukvård för sekundära åkommor. 

Då det gäller förskrivningen av bensodiazepiner är det antagligen så som Roland 
Lennestål uttrycker det att läkarna är ”lite för försiktiga”. En intressant fråga som 
Lennerstål lyfter fram är varför det förskrivs mer av läkemedlet södra Sverige jämfört 
med norra Sverige? Det finns säkert flera orsaker bakom detta förhållande. En 
tänkbar orsak är att p.g.a. den högre befolkningstätheten i södra Sverige och fler 
patienter som söker vård kan tiden som var varje patient får vara kortare jämför med 
områden med färre människor och mindre antal människor som söker vård. Genom 
tidspressen kan läkarna välja ett läkemedel som ger snabb effekt. Skulle läkarna ha 
mera tid för varje patient skulle de ha större möjligheter att fördjupa sig i 
sjukdomstillståndet och därmed kanske kunna diagnostisera exempelvis en sekundär 
depression till följd av GAD. En annan tänkbar orsak är hur öppen patienten är med 
sina problem Även om situationen har förbättrats i vårt land är det nog fortfarande så 
att många undviker att tala om sin psykiska sjukdom och de problem som är 
förknippade med den. Detta förhållande gör det förstås svårare för läkarna att ställa 
rätt diagnos och sätta in rätt behandling   

 

Baserat på redovisade studier kan sammanfattningsvis konstateras att fler 
långtidsstudier krävs för att göra en bra jämförelse av SSRI och SNRI behandling av 
vuxna med GAD. I flera av studierna framkommer att detta saknas, och eftersom 
tillståndet i huvudsak är livslångt, dock med fluktuerande förlopp, känns det därför 
mycket angeläget att göra studier som sträcker sig över betydligt längre tid. För att 
citera Baldwin (referensnummer) ”Den ”ideala” behandlingen för GAD finns ännu 
inte” och med tanke på lidande och de kostnader som följer med sjukdomen är det 
angeläget att finna en behandlingsmetod som ger bra effekt utan allvarligare 
biverkningar.  
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