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Sammanfattning 
 
Stroke är Sveriges tredje vanligaste folksjukdom vilken drabbar omkring 30 000 personer 
varje år. Dessa patienter har omfattande kontakt med sjukvården och kunskap kring 
omhändertagandet som följer är av största vikt. Farmaceuternas roll i det kliniska arbetet 
inom vården växer, som läkemedelsexpert är det av största intresse att försöka optimera 
patientens tillfrisknande och överlevnad. Syftet med denna studie är att undersöka vilken 
roll en selektiv serotoninåterupptagshämmar-behandling (SSRI) kan ha i rehabiliteringen 
av stroke med eller utan post stroke depression (PSD). Metoden som använts är en 
litteraturstudie där sju RCT utgör grunden samt en rad andra studier refereras till. De 
huvudteman som framkom ur analysen var SSRI-preparat beroende och oberoende av 
förekomsten av PSD samt förbättrad motorisk funktion. Det undertema som framkom var 
huruvida riktlinjer kring SSRI-behandling efter stroke med eller utan PSD borde 
implementeras av Socialstyrelsen i framtiden. Resultatet tyder på att fler studier och 
längre studier krävs för att säkerställa SSRI-behandlingens för- och nackdelar samt roll i 
strokedrabbade patienters rehabilitering. Denna typ av läkemedelsbehandling 
förekommer kliniskt men styrs inte idag utav riktlinjer och har påvisat positiv effekt 
kliniskt. Det är av största vikt att behandla och uppmärksamma stroke följt av depression 
då diagnosen medför negativa konsekvenser på livskvalitet och rehabilitering. 
Litteraturstudiens är fokuserad på de patienter som drabbats av stroke med eller utan 
depression som följd samt vilken inverkan en SSRI-behandling kan ha på dessa tillstånd. 
 
Nyckelord: Stroke, depression, rehabilitering, SSRI   

 
 
 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Förkortningsordlista 
 
ADL – Aktiviteter i dagliga livet 

ASAT – Aspartataminotransferas, mäter leverfunktion 

ALAT – Alaninaminotransferas, mäter leverfunktion 

BDI – Beck Depression Inventory 

BI- Barthel Index 

DSM-III – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disords (version III) 

DSM-IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disords (version IV) 

eGRF- Estimerad glomulär filtrationshastighet  

EKG – Elektrokardiografi 

FIM – Functional Independence Measure  

FLAME – Fluoxetine for motor recovery after acute ischaemic stroke  

FOCUS – Fluoxetine or control under supervision  

HAMD – Hamilton Rating Scale for Depression 

HSS – Hemispheric Stroke Scale  

ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

- Tenth Revision 

KBT – Kognitiv beteendeterapi 

KI - Konfidensintervall 

NIHSS – National Institute of Health Stroke Scale 

MADRS – Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 

MAO-hämmare – Monoaminooxidashämmare 

MES – Bech-Rafaelsen Melancholia Scale 

mRS – Modified Rankin Scale 

SSRI – Selektiv serotoninåterupptagshämmare  

SMD – Standardiserad medelskillnad 

RR – Relativ risk 

WHO – World Health Organization 

QT – De- och repolarisation av ventrikelfunktion i hjärtat 
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Introduktion 
I denna del presenteras väsentlig information kring stroke, dess patofysiologi, post stroke 
depression och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Vilka preparat som 
tillhör denna grupp kommer att presenteras samt dessa när de är aktuella i patientens 
rehabilitering. I denna litteraturstudie kommer depression följt av stroke benämnas post 
stroke depression (PSD). Detta då det inte finns någon direkt översättning till svenska 
från engelskans begrepp. Slaganfall är svenskans benämning på stroke, i denna studie 
kommer stroke användas då stroke är ett allmänt accepterat begrepp i Sverige.  
 

Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn som inkluderar hjärnskador orsakade av blodproppar och 
blödningar. Cirka 30 000 individer drabbas av stroke varje år i Sverige och medelåldern 
skiljer sig något mellan könen, 78 år för kvinnor och 73 år för män. Var sjätte person som 
nått 40 års ålder kommer någon gång drabbas utav en stroke. I Sverige utgör 
cerebrovaskulära sjukdomar idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är även den 
sjukdom som upptar flest vårdplatser. Runt 26 procent av de strokedrabbade avlider 
inom en dryg månad efter insjuknandet [1]. Trots detta minskar den kumulativa 
mortaliteten, risken för att avlida kort efter eller inom fem år efter ett slaganfall har 
minskat. En effektiv sekundärprevention i kombination med förbättrade rutiner för 
akutintervention kan förklara denna utveckling. Kön är ingen avgörande faktor för 
överlevnad. Ålder vid insjuknande är däremot en klar negativ prediktor för det långsiktiga 
utfallet. Recidivrisken är 5-15 % per år beroende på bakomliggande faktorer till sjukdom, 
där genetiskdisposition spelar stor roll [2]. 
 
Det finns två typer av stroke, ischemisk stroke och hjärnblödning. Två återkommande 
orsaker till att en stroke uppstår är hjärt-kärlsjukdom i form av ateroskleros och 
hypertoni. Hjärnskadan som en stroke resulterar i beror på att vävnaden drabbas av 
syrebrist, näringsbrist och att toxiska substanser ackumuleras i skadeområdet [3]. Vilka 
symptom som uppstår vid en stroke skiljer sig åt beroende på vilken del av hjärnan som 
är påverkad [1]. 
 
Vid en ischemisk stroke bildas en blodpropp i ett av hjärnans blodkärl. En blodpropp 
uppstår på grund av blodkoagulation inuti ett blodkärl. Bildas dessa proppar på ett ställe 
för att sedan lossna och föras vidare med blodet kallas de för embolier. Ungefär 85 
procent av alla fall av stroke i Sverige orsakas av embolier. Blodcirkulationen i det 
drabbade området i hjärnan reduceras vid en hjärninfarkt och syrebrist uppstår, även 
kallat ischemi [1]. Det finns olika neurotransmittorer i centrala nervsystemet (CNS) varav 
glutamat är den huvudsakliga vid excitatorisk signalering. Syntetiseringen sker från 
glutamin i neuroner till glutamat. Denna neurotransmittor binder efter frisläppning till 
specifika receptorer på postsynaptiska neuron (α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-
isoxadolpropansyra (AMPA), Nmetyl-D-aspartat (NMDA) och kainatreceptorer). När 
dessa receptorer aktiveras sker också ett inflöde av Na+ och Ca2+. Ökad frisättning leder 
till överaktivering av glutamatreceptorerna, vilket i sin tur medför ökad intracellulär 
koncentration av Ca2+ genom ett ökat inflöde via NMDA-receptorerna. Denna process 
aktiverar en rad konsekvenser bland annat mitokondriell dysfunktion, produktion av fria 
radikaler, lipidperoxidation samt energiunderskott. Glutamatinducerad apoptos/nekros 
beskrivs också som excitotoxicitet. Ischemi resulterar i en snabb celldöd hos neuronen 
följt av inflammation och excitotoxicitet som leder till en gradvis neurondegenerering. 
Beroende på vilken del av hjärnan som blivit drabbad och hur snabbt personen ifråga får 
vård så skiljer sig utfallet åt. Det är centralt att återställa syretillförseln, ju kortare tid det 
går mellan insjuknandet till behandling desto mindre är risken för permanenta skador 
[2,4]. 
 
De 15 % som kvarstår utgörs utav hjärnblödningar, vilka uppstår på grund av att ett utav 
blodkärlen i hjärnan brister, i denna grupp är även trauma som orsak inräknad. I cirka 
vartannat fall sitter blödningen djupare och sprider sig med hjärnvätskan till 
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subaraknoidalrummet, som är lokaliserat i de djupare delarna av hjärnan. Aneurysm, 
pulsåderbråck är frekvent orsaken till denna typ av blödning men kan även orsakas av en 
kärlmissbildning [1]. 
 
Risken att drabbas av stroke är multifaktoriell och utgår från fyra huvudgrupper vilka 
presenteras nedan i bild 1. Dessa riskfaktorer påverkar både indirekt (makroperspektiv, 
livsstilsfaktorer, medicinska riskfaktorer) och direkt (medicinska riskfaktorer) risken att 
drabbas av stroke. Kopplingen till stroke representeras med de röda pilarna.  
     

Bild 1. Riskfaktorer för att drabbas av stroke. Omarbetad från Läkemedelsboken [2].  

 
Stroke orsakad av tromboser och embolier behandlas genom trombolys eller 
trombektomi. Trombolys innebär en behandling där antitrombotiska läkemedel och 
fibrinolytika används i syfte att lösa upp blodproppar som täpper till kärl. Den andra 
metoden, trombektomi går ut på att föra en kateter till hjärnan via ett kärl i ljumsken. Det 
berörda blodkärlet kan identifieras via röntgen och därmed kan proppen tas bort. 
Tidsperspektivet är avgörande då effekten av dessa metoder uteblir om mer än 4,5 
timmar har passerat. Vikten av att snabbt kunna säkerställa diagnos inom 4,5 timme 
förutsätter god kunskap kring differentialdiagnoser. Differentialdiagnoser till stroke 
presenteras nedan i tabell 1. Efter akutskedet tilldelas patienter sekundärprevention i 
form av antikoagulantia, blodtryckssänkande läkemedel samt lipidsänkande läkemedel 
efter en stroke orsakad av en blodpropp [2,5].   

 
Tabell 1. Uppdelning av differentialdiagnoser till stroke [6].   

Neurologiska sjukdomar  Icke neurologiska 
sjukdomar  

Epilepsi Metabol störning och 
allmänna 
infektionssjukdomar med 
feber 

Intrakraniell expansivitet Temporalisarterit/lokal 
ögonsjukdom 

Herpesencephalit Öronsjukdom 
Skov av demyeliniserande sjukdom Funktionella symtom 
Migrän med aura 
Transitorisk global amnesi 

         

Följder av stroke 
Stroke kan leda till allvarliga funktionshinder och är även den vanligaste orsaken till 
funktionshinder hos personer över 18 år i Sverige. Dessa funktionsnedsättningar kan 
förbli permanenta och rehabiliteringsprocessen kan vara långvarig. I regel är det enbart 
ena hjärnhalvan som drabbas vid stroke och därmed berör oftast 
funktionsnedsättningarna också de ena kroppshalvan, men motsatt sida. Följderna kan 
visa sig genom afasi (central språkstörning), balanssvårigheter, förlamning i ena 
kroppshalvan, minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, synsvårigheter samt PSD. 
Individanpassad träning och sjukgymnastik är två avgörande delar i 
rehabiliteringsprocessen för nedsatt motorisk funktion. Botulinumtoxininjektioner samt 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=480
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=111
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=251
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ett flertal läkemedel kan avhjälpa spasticitet, något som kan ses vid skador på övre 
motorneuron. Risken för att drabbas av stroke igen är påverkningsbar och utvecklingen 
av nya behandlingsregimer samt läkemedel sker ständigt. Nedsatt motorisk funktion 
återspeglas främst i reducerad gång, förflyttningsförmåga samt handfunktion, vilket kan 
bedömas med hjälp utav olika skalor [5]. 

 
NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) är en skattningsskala som bedömer 
svårighetsgraden av stroke. Skalan baseras på ett flertal kliniska parametrar och går från 
0 (inga strokesymtom)-42 (mycket svår stroke). Bedömningen utförs genom en klinisk 
undersökning, exempel på kliniska parametrar som mäts är motorik, känsel, synfält och 
språk [7].   
      
Modifierade Rankinskalan (mRS) är en stroke skala som mäter funktionsbortfall samt 
hjälpbehov och därmed Aktiviteter i dagliga livet (ADL). ADL är en behovstrappa som kan 
vara personlig eller interaktiv (P-ADL och I-ADL), vilken berör aktiviteter en självständig 
människa utför dagligen. Nedan i tabell 2 graderas funktionsbortfallen 0-5 [7].   

 
Tabell 2. mRS-skalan, gradering 0-5 samt tillhörande beskrivning. Omarbetad från Harrison JK et al. [7]. 

Gradering Beskrivning 

0 Inga symptom  

1 Inget signifikant funktionshinder trots symptom: 
Klarar att utföra alla vanliga plikter och aktiviteter. 

2 Lätt funktionshinder: Klarar inte att utföra alla 
rutinaktiviteter, men klarar att sköta sina egna 
angelägenheter utan hjälp. 

3 Måttligt funktionshinder: Visst hjälpbehov, men 
klarar att gå utan hjälp. 

4 Måttligt till svårt funktionshinder: Klarar inte att gå 
utan hjälp och klarar inte att sköta sina egna 
kroppsliga behov utan hjälp. 

5 Svårt funktionshinder: Sängbunden, inkontinent och 
behöver ständig omvårdnad och tillsyn. 

 
Barthel Index (BI) utgår ifrån åtta aktiviteter som mäter ADL. Varje aktivitet ger mellan 
5-15 poäng som sedan summeras. Totalt kan 100 alternativt 20 poäng uppnås, där en 
summa under 90 och 19 bedömer att patienten inte är självständig [7].   

 

Depression 
Cirka en tredjedel av överlevarna efter stroke utvecklar depression som följd. Det är av 
största vikt att behandla och uppmärksamma depressionen då diagnosen medför negativa 
konsekvenser för livskvalitet och rehabilitering [2]. Vid depression kan antidepressiv 
behandling erbjudas och samtalsstöd är indicerat vid emotionella och psykiska 
reaktioner. Inom psykiatrin benämner man depression som ett syndrom tillhörande de 
affektiva störningarna, vilka kännetecknas av en förändrad grundstämning. Vid 
depression är nedstämdhet det centrala symtomet, även symtom som irritabilitet, 
trötthet, koncentrationssvårigheter, låg självkänsla, minskad energi, avtrubbad affekt 
samt ångest kan förekomma. Dessa symtom kan resultera i en svårighet att hantera det 
vardagliga livet. Medelsvåra och svåra depressioner kan behandlas med antidepressiva 
läkemedel. En konstaterad depression kan även behandlas genom psykoterapi samt 
kognitiv beteendeterapi (KBT) [8]. En stroke följt av depression kan utgöra en negativ 
risk för rehabiliteringen. PSD drabbar cirka 30% av alla strokepatienter i Sverige. PSD 
kan uppstå som ett resultat av hjärnskadan men även som konsekvens av den 
autonomiförlust patienten drabbats av. Vid PSD kan patienten drabbas av, med eller utan 
en distinkt depressionsdiagnos, affektiv inkontinens samt blödighet. Antidepressiva 
läkemedel har visats effektiva mot just dessa tillstånd [9].   
Det finns olika diagnostiska systemen som används både kliniskt och vetenskapligt vid 
depression. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder III (DSM-III) och 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disords IV (DSM-IV) är två 
klassifikationssystem för psykiska funktionsnedsättningar, besvär och sjukdomar. Dessa 
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används återkommande i vetenskapliga rapport och inom forskning internationellt. 
Skillnaden mellan DSM-III och DSM-IV är att DSM-IV är en senare version som är mer 
differentierad samt inkluderar fler diagnoser. Montgomery Åsberg Depression Rating 
Scale (MADRS) är en skattningsskala för bedömning av depressionstillstånd. De variabler 
som MADRS  består av täcker mer eller mindre kriterierna för depression i DSM-III samt 
DSM-IV. Skalan består av 9 frågor som sammanlagt kan resultera i 0-54 poäng. 
Resultatet delas in i fyra block; 0-12 poäng (ingen eller mycket lätt depression), 13-19 (lätt 
depression), 20-34 (måttlig depression), ≥35 poäng (svår depression) [10]. MADRS 
skapades som ett komplement till Hamilton Depression Scale (HAMD) som är en annan 
skattningsskala. HAMD baseras på 21 frågor som kan resultera i 0-66 poäng, 8-13 (mild 
depression), 14-18 (måttlig depression), 19-22 (svår depression) och >23 (mycket svår 
depression). Höga värden på HAMD-skalan korrelerar med höga värden på MADRS [13].  
Bech-Rafaelsen Melancholia Scale (MES) var primärt ett försök till en vidareutveckling av 
HAMD. MES är en skattningsskala som även den summerar poäng för att bedöma graden 
av depression. Skalan baseras på 11 punkter där poäng korrelerar till olika DSM-IV och 
ICD-10 kriterier. De poäng som kan uppnås är 0-5 (ingen depression), 6-9 (mild 
depression), 10-14 (måttlig depression), 15-29 (svår depression) och >30 (mycket svår 
depression) [10]. Beck Depression Inventory (BDI) är ett självskattningsformulär med 
syfte att bedöma graden av depression. Totalt kan 0-63 poäng uppnås där 0-13 bedöms 
vara minimal, 14-19 lindrig, 20-28 måttlig, 29-63 svår [11]. ICD-10 består av koder som 
främst används i sjukvården dagligen vid diagnostisering samt i journal [10].  
 

SSRI 
Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI utgörs av en grupp antidepressiva 
läkemedel vars verkningsmekanism är att hämma återupptaget av signalsubstansen 
serotonin i synapsklyftan. Detta leder till att nivån av serotonin höjs extra-cellulärt i CNS. 
Vidare förstärks de nervimpulser som vidarebefordras med hjälp av serotonin. 
Signalsubstansen serotonin existerar i mag-tarmkanalen och i CNS. I mag-tarmkanalen 
reglerar serotonin tarmrörelserna och i CNS reglerar signalsubstansen aptit, humör, 
inlärning, sömn samt kognitiva funktioner. En brist på serotonin är en vedertagen orsak 
till depression. De aktiva substanser som tillhör läkemedelsgruppen SSRI är bland annat 
fluoxetin, citalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin och escitalopram, vilket 
presenteras i tabell 3 nedan. Samtliga läkemedel i denna grupp har en god absorption och 
halveringstiden är cirka 18-24 h, fluoxetins är något längre. Idag behandlas ett flertal 
diagnoser med SSRI, indikationer såsom depression, paniksyndrom, social fobi samt 
tvångssyndrom [4].  

 
Förnärvarande är det enbart smärta efter stroke som har SSRI-behandling som riktlinje i 
Sverige. Kliniskt förekommer det att PSD också behandlas med SSRI-preparat. Det krävs 
dock ett klargörande om indikationen PSD skall behandlas rutinmässigt med SSRI samt 
om läkemedelsgruppen kan leda till en förbättrad funktionell status efter insatt 
behandling [5]. 
 

Tabell 3. SSRI-preparats aktiva substanser samt ATC koder, alla tillhörande läkemedelsgruppen 
antidepressivum, selektiv serotoninåterupptagshämmare [12]. 

Aktiv 
substans 

ATC kod 

Citalopram N06AB04 

Escitalopram N06AB10 

Fluoxetin N06AB03 
Fluvoxamin N06AB08 
Paroxetin N06AB05 
Sertralin N06AB06 

 

Problemformulering 
Det ligger en utmaning i att utveckla behandlingsalternativen för en optimerad 
rehabilitering efter stroke. PSD har under en längre tid behandlats med SSRI-preparat, 
baserat på beprövad erfarenhet [1]. Användning av SSRI efter stroke har påvisat andra 

http://www.fass.se/LIF/atcregister?atcCode=N06AB04&userType=0
http://www.fass.se/LIF/atcregister?atcCode=N06AB10&userType=0
http://www.fass.se/LIF/atcregister?atcCode=N06AB10&userType=0
http://www.fass.se/LIF/atcregister?atcCode=N06AB08&userType=0
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möjliga gynnsamma effekter i djurstudier; förbättrad neuroplasticitet (förbättrad 
återhämtning och funktion av befintliga neuron i CNS), ökat cerebralt flöde samt 
reducerade inflammationsmarkörer [13]. I Sverige finns riktlinjer kring användningen av 
SSRI-preparat vid smärta efter stroke men inte vid stroke-relaterad depression eller för 
övrig indikation. Socialstyrelsen har för närvarande enbart riktlinjer kring samtalsstöd 
vid psykiska och emotionella reaktioner efter stroke. Författarna till Nationella riktlinjer 
för vård vid stroke [5] presenterar en önskan att utforma riktlinjer kring behandling av 
depression efter stroke och insett vikten av det under arbetsgången. Detta har gett 
upphov till att i litteraturen undersöka var forskningen befinner sig i termer av för- och 
nackdelar samt utveckling rörande ämnet. Frågeställningarna utgår från samtliga SSRI-
preparat som grupp [5]. 
 

Syfte  

Att undersöka vilken roll en SSRI-behandling kan ha i rehabiliteringen av stroke, 
beroende eller oberoende av förekomsten av PSD. 
 

Frågeställningar 
- Vilken effekt kan SSRI-preparat ha i rehabiliteringen av PSD efter stroke? 

- Kan behandling med SSRI medföra ytterligare fördelar t ex på motorisk funktion? 

- Borde riktlinjer kring detta implementeras av Socialstyrelsen? 

 

Metod 
Denna studie är en litteraturstudie baserad på originalartiklar. De originalartiklar som 
presenteras har noggrants valts ut, kvalitetsgranskats samt analyserats.  

 

Urval av litteratur 
FLAME studien [13] utgör en grundpelare och inspiration till detta arbete. Studien 
hittades via en sökning i PubMed i ett tidigare arbete. De MeSH terms som då användes i 
olika kombinationer var:  acute stroke[MeSH Terms], selective serotonin reuptake 
inhibitors[MeSH Terms], stroke [MeSH Terms] samt orden stroke recovery och SSRI.  
 
En preliminär sökning i samtliga sökvertyg gjordes för att få en bättre uppfattning kring 
mängden existerande studier i det valda ämnet. Detta följdes av en träff med en 
bibliotekarie samt mejlkontakt med en överläkare samt forskare inom ämnet med syfte 
att få vägledning kring sökord. Adekvata sökord valdes därefter ut för att svara på syftet. 
Vidare genomfördes sökningar i databaserna PubMed, Cochrane Library samt Google 
från 1 januari 2018 till 20 januari 2018. De sökord som användes i PubMed var stroke 
[MeSH Terms], depression [MeSH Terms], outcome, rehabilitation [MeSH Terms], 
outcome, treatment [MeSH Terms] samt selective serotonin reuptake inhibitors[MeSH 
Terms]. Dessa kombinerades på multipla vis, och i tabell 3 visas exempel på utfall vid 
sökning; vissa sökningar ledde till samma utfall och då presenteras inte alla. Google 
sökningar samt manuella sökningar i databaser gjordes med följande sökord: stroke, 
depression, outcome, rehabilitation, efficacy, SSRI, post stroke depression, PSD, 
outcome, treatment, stroke recovery samt RCT. Manuell sökning i samtliga studiers 
referenslistor genomfördes.  
 
Manuell exklusion genomfördes för de studier som inte uppfyllde valda 
inklusionskriterier. Ingen exklusion gjordes baserat på tillgänglighet av studien eller 
eventuell kostnad för upphittad studie. Ett inklusionskriterium var individer över 18 år, 
detta var dock något som granskades manuellt efteråt och inget som exkluderades i 
respektive sökning. Inget geografiskt område exkluderades.   
 
Inklusionskriterier 

✓ 2013-2018 
✓ Skrivna på engelska eller svenska  
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✓ Originalstudier 
✓ Humanstudier 
✓ Strokedrabbade patienter  
✓ MeSH terms: stroke, depression, outcome, rehabilitation samt selective serotonin 

reuptake inhibitors 
 
Exklusionskriterier 

✓ Kliniska prövningar på individer under 18 år 
✓ Djurstudier 
✓ Studier där SSRI testats i kombination med andra läkemedel 

 
Sökningar i databasen PubMed, Cochrane Library samt Google genomfördes, följt av ett 
urval genom kritisk granskning av abstract samt titlar för att göra ett urval som ligger i 
linje med syftet. Sammanlagt lästes omkring 1000 titlar, 150 abstract, 20 originalartiklar 
samt en rad översiktsartiklar. Sju huvudsakliga artiklarna har valts ut, som ligger till 
grund för denna studie och kompletteras med originalstudier samt  översiktsartiklar. Tre 
av dessa motsvarar RCT studier där en SSRI-behandling studeras på patienter med en 
klinisk PSD diagnos innan 2013 [33,34,35]. Dessa studier motsvarar även 
litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier  fast med förlängd tidsapekt. 
Samtliga studier är noggrant utvalda och granskade med objektivitet i åtanke. Detta för 
att kunna fullfölja syftet. FASS i webb- och bokformat användes för att uppsöka 
information kring de olika läkemedlen som studerats. Läkemedelsboken och 
Socialstyrelsen användes i kombination med FASS för bakgrund samt introduktionsdelen 
av arbetet.  
 

Tillvägagångssätt samt värdering av litteratur 
Urval 1 
Under urval 1 lästes artiklarnas titlar, rubriker samt abstrakts. De artiklar som inte 
inkluderades till urval två uppfyllde inte inklusionskriterierna. PubMed sökningarna 
presenteras i siffror i tabell 4.  
 
Urval 2 
Under detta skede studerades hela artiklarna med fokus kring studiens syfte, metod samt 
resultat. Främst sållades studier som inte besvarade litteraturstudiens syfte bort 
tillsammans med de artiklar som enbart studerat prevalens och incidens. De exkluderade 
studierna fokuserade bland annat på jämförelser mellan olika farmakologiska samt icke-
farmakologisk behandling, studerade olika preparat kombinerat samt huvudfokus på 
alternativ behandling. Studier vars resultat inte svarade på litteraturstudiens syfte eller 
uppfyllde kriterierna men ändå innehöll lämplig information kring ämnet valdes ut som 
referenslitteratur. PubMed sökningarna presenteras med referensnummer i tabell 4.  
 
Urval 3  
Återstående artiklar granskades detaljerat och sållades ut till de grundläggande studierna 
samt referensmaterial. PubMed sökningarna presenteras med referensnummer i tabell 4.  
 
Tabell 4. Sammanställning av PubMed sökningar, funna samt valda artiklar 2013-2018.  

 
Datum 

 
Sökord 

 
Antal 
träffar 

 
Urval 1 

 
Urval 2 

 
Urval 3 

2018-01-06 Stroke 
 

33579 - - - 

2018-01-06  
Depression 

43360 - - - 

2018-01-06 Selective serotonin 
reuptake inhibitors 

250036 - - - 

2018-01-09 Outcome, rehabilitation 3004 - - - 
2018-01-09 Stroke AND depression 636 12 [16,17] [16,17] 

 
2018-01-09 

Stroke AND depression 
AND outcome, 
rehabilitation 

48 6 [16,17] [16,17] 
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2018-01-09 

Stroke AND depression 
AND selective serotonin 

reuptake inhibitors 

16 4 [16] [16] 

 
 

2018-01-09 

Stroke AND depression 
AND outcome, 

rehabilitation AND 
selective serotonin 
reuptake inhibitors 

4 2 [16] [16] 

 
2018-01-12 

Stroke AND depression 
AND outcome, 

treatment 

51 6 [14,15,16,17]* [16,17] 

 
 

2018-01-12 

Stroke AND depression 
AND outcome, 

treatment AND selective 
serotonin reuptake 

inhibitors 

13 7 [16,17,18,28]* [16,17,18] 

*[14,15, 28 valdes till referenser] 
 

Efter närmare eftertanke lades en sökning till, som inkluderade kliniska studier inriktade 
på PSD genomförda innan 2013. Tidsapekten utökades med 12 år för att verifiera om 
signifikans erhållits i tidigare studier inom ämnet. Detta är motiverat av en internationell 
acceptans samt förekomsten av riktlinjer internationellt för behandling med SSRI-
preparat vid PSD [14,18,26]. Samma tillvägagångssätt och värdering av material 
tillämpades på den utökade sökningen mellan 1990-2012. Inklusions- och 
exklusionskriterierna motsvarade ovanstående sökning, enbart tidsaspekten är ändrad.  
 
Under urval 3 identifierade ytterligare en studie: Effective Treatment of Poststroke 
Depression With the Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Citalopram [33]. 
Identifieringen gjordes efter en manuell sökning i referenslistor. Tabell 5 representerar 
dessa PubMed sökningar där utfallet presenteras med siffror i urval 1 samt 
referensnummer i urval 2 och 3. En sammanställning av artiklar i ämnet som publicerats 
före tidsbegränsningen 2013-2018 återfinns i appendix, tabell 14.   
 
Tabell 5. Sammanställning av PubMed sökningar, funna samt valda artiklar 1990-2013.  

 
Datum 

 
Sökord 

 
Antal 
träffar 

 
Urval 1 

 
Urval 2 

 
Urval 3 

2018-03-06 Stroke AND depression 1456 - - - 

 
2018-03-06 

Stroke AND depression 
AND outcome, 
rehabilitation 

161 3 [35] [35] 

 
2018-03-06 

Stroke AND depression 
AND selective serotonin 

reuptake inhibitors 

68 2 - - 

 
 

2018-03-06 

Stroke AND depression 
AND outcome, 

rehabilitation AND 
selective serotonin 
reuptake inhibitors 

17 2 - - 

 
2018-03-06 

Stroke AND depression 
AND outcome, 

treatment 

161 4 [34,35] [34,35] 

 
 

2018-03-06 

Stroke AND depression 
AND outcome, 

treatment AND selective 
serotonin reuptake 

inhibitors 

17 2 - - 

 

 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=7
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Resultat 
Resultatet av de inkluderade studierna presenteras i två teman: de studier som är 
inriktade på PSD (tema 1) och de som är inriktade på motorisk funktion (tema 2). 
FLAME-studien [13] berör båda ämnen men är fokuserad på motorisk funktion, 
oberoende av depression och tillhör därmed tema 2. Studierna är numererade.  
 
Tema 1:  
Först presenteras tidigare kliniska studier inom ämnet, genomförda innan 2013. Tabell 6 
sammanfattar sedan dessa RCT och dess utfall. Undertemat i tema 1 är studier som gjorts 
före och efter 2013, vilka presenteras för sig. Därefter presenteras de inkluderade 
studierna efter 2013, vilka sammanställs i tabell 13 tillsammans med studie 6 och 7. Detta 
är motiverat av att inklusionskriterierna har reviderats.  
 
Tema 2:  
Före studie 6 och 7 presenteras visas en sammanställning av tidigare studier som 
genomförts. Detta för att ge en bättre överblick i ämnet. Dessa RCT studier har 
identifierats vara de som påvisat en positiv effekt på motorisk funktion vid behandling av 
SSRI.  
 

Studier inriktade på SSRI-behandling vid PSD före 2013 
 
Studie 1. Effective Treatment of Poststroke Depression With the Selective 
Serotonin Reuptake Inhibitor Citalopram [33] 
 
En dubbelblindad, placebokontrollerad studie vars syfte var att studera effekt och 
säkerhet av citalopram vid PSD. Studien varade i 6 veckor och inkluderade 66 deltagare 
med klinisk PSD diagnos. 10-40 mg citalopram administrerades dagligen, svarade inte 
deltagaren på dosen dubblades den 3 veckor efter studiestart. Fördelning mellan 
behandling- och kontrollgrupp 1:1.  
 
Inklusionkriterier var: Individer mellan 25-80 år, klinisk PSD diagnos, akut ischemisk 
stroke eller intracerebralblödning de senaste 365 dagarna som är bekräftad via 
datortomografi (CT), givet samtycke att medverka i studien. 
Exklusionskriterier var: Subaraknoidalblödning, Binswangers sjukdom samt patienter 
med tidigare degenerativa sjukdomar eller progressiva sjukdomar. Individer med tidigare 
depression (förutom vid depressiva tillstånd i remission för mer än ett år sedan). Vidare 
exkluderades patienter med sänkt medvetandegrad, demens och afasi.   
 
Undersökningar genomfördes vid studiestart, såsom test för afasi, BI-poäng, HAMD samt 
MES. Utvärdering och diagnostisering av depression genomfördes 2-3 månader efter 
stroke av en sjuksköterska med hjälp utav BDI. 29 polikliniska patienter diagnostiserade 
med PSD genom BDI och med hjälp av sjuksköterskans rapport. Patienter med HAMD 
>13 och depressiva symptom som varade mer än två veckor från studiestart 
diagnostiserades med PSD. 
 
Uppföljning och identifiering av PSD patienter genomfördes vid 1, 6 och 12 månader efter 
stroke. Inkludering var möjlig upp till ett år efter stroke. HAMD användes vid 
diagnostisering samt vid uppföljning av behandling 6 veckor efter studiestart. Deltagarna 
delades upp i två grupper: De patienter som svarade på behandlingen och resulterade i 
HAMD <13 och de patienter som inte svarade på behandlingen och fick HAMD >13.  
 
En signifikant förbättring i HAMD efter 3 och 6 veckor sågs när samtliga deltagare 
inkluderades (P<0,05) men även när man exkluderade de som lämnat studien (p<0,005). 
Av de 66 patienter som deltog tillfrisknade 28 deltagare inom första månaden, oberoende 
av medicineringen. Dessa deltagare inkluderades inom de första 6 veckorna efter stroke. 
Detta tyder på ett spontant tillfrisknande de första veckorna efter stroke. De 38 patienter 
som insjuknat i PSD efter mer än 7 veckor efter stroke svarade bättre på citalopram än 
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placebo (p<0,005) vid uppföljning. Av de 38 deltagarna svarade 3 av 20 på placebo och 12 
av 18 på citalopram. Studien tyder på att en behandling med citalopram vid PSD kan vara 
effektiv.  

Studie 2. Early fluoxetine treatment of post-stroke depression--a three-

month double-blind placebo-controlled study with an open-label long-term 

follow up [34] 

En dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad studie vars syfte var att studera 
effekt och säkerhet av citalopram vid PSD. Deltagare rekryterades inom två veckor efter 
stroke med klinisk PSD diagnos (diagnostiserade via bland annat HAMD >15, BI och 
BDI). Deltagarna fick fluoxetin, 20 mg dagligen eller placebo under 3 månader. Svarade 
inte deltagaren på dosen dubblades den 4 veckor efter start. Sammanlagt inkluderades 50 
patienter i studien, varav 40 följdes upp. Uppföljning utfördes 18 månader efter 
studiestart. Utgångspunkten var likvärdig i de två grupperna gällande depression samt 
neurologiska symptom.  
 
Inklusionskriterier var: Individer 25-85 år, klinisk PSD diagnos, ischemisk stroke eller 
hjärnblödning bekräftad med CT, HAMD >15, givet samtycke att medverka i studien. 
Exklusionskriterier: Afasi, kognitiv svikt, subaraknoidalblödning, patienter med tidigare 
degenerativa sjukdomar eller progressiva sjukdomar.  
 
Efter fyra veckor sågs ingen signifikant skillnad i tillfrisknandet mellan behandlings- och 
kontrollgrupp. BDI gick från 12,2 till 6,0 i behandlingsgruppen och 10,9 till 5,2 i 
kontrollgruppen. Samtidigt förbättrades BI där behandlingsgruppen gick från 10,2 till 
15,6 och placebogruppen gick från 10,1 till 15,9.  Detta påvisar ett spontant tillfrisknande 
under tidigt skede i pågående rehabilitering. Efter 12 veckor sänktes BDI för 
behandlingsgrupper ytterligare medan kontrollgruppens värden började stiga.  
 
Efter 18 månader vid uppföljning sågs en signifikant skillnad mellan behandling- och 
kontrollgrupp. HAMD låg på 10,8 i fluoxetingruppen och 22,2 i kontrollgruppen 
(P<0,05). En signifikant skillnad i BDI kunde också ses, -6,5 i behandlingruppen samt -1 i 
kontrollgruppen (p<0,05). Studien tyder på att en behandling med fluoxetin efter stroke 
kan vara effektiv.  
 
Studie 3. Fluoxetine in Early Poststroke Depression: A Double-Blind Placebo-
Controlled Study [35] 

 
Syftet med denna studie var att undersöka effekt och tolerans av fluoxetin vid behandling 
av PSD i tidigt skede.  En dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad studie 
där deltagarna fick antingen 20 mg fluoxetin dagligen eller placebo under 6 veckor. 
Sammanlagt inkluderades 31 deltagare, varav 16 tilldelades fluoxetin och 15 placebo. Det 
fanns inga signifikanta skillnader deltagarnas diagnoser emellan vid studiestart. 
Utvärdering av en neuropsykolog genomfördes 15 dagar efter inläggning.  
 
Inklusionskriterier: Ischemisk stroke eller hjärnblödning inom de senaste tre månaderna 
bekräftad med CT eller MR, MADRS>19, betydande depression mätt utifrån ICD-10, 
samtlig antidepressiv och neuroleptika behandling avslutades 10 dagar innan studiestart, 
givet samtycke att medverka i studien.  
Exklusionskriterier: Kognitiv svikt, afasi, kronisk alkoholism, tidigare insjuknande i 
stroke, allvarlig kronisk sjukdom samt vid kontraindikation för fluoxetin. 
 
Signifikanta förbättringar kunde ses i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen 
efter 6 veckor (11,8+/-6,7 jämfört med 18,7 +/-10,0, P=0,05). Signifikanta skillnader i 
behandlingseffekt mätt med MADRS (16,6 jämfört med 8,4, P=0,02). Ingen signifikant 
förbättring noterades berörande rehabilitering av motorisk-, kognitiv funktion samt ADL. 
Inga skillnader i biverkningar noterades, förutom en deltagare som fick övergående 
ökning av transaminaser (leverpåverkan).  
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Sammantaget pekar resultatet på att fluoxetin kan vara en effektiv behandling vid PSD. 

Studien indikerar att fler studier krävs för att utvärdera effekt och säkerhet på lång sikt 

vid behandling av fluoxetin vid PSD.  

 Resultatsammanfattning 
 
Sammanfattningsvis tyder ovanstående studier som genomförts innan 2013 på att en 
behandling med SSRI vid PSD kan vara effektiv. Signifikanta skillnader har noterats i 
samtliga av ovanstående studier. Fler studier krävs dock för att bekräfta detta [33,34,35]. 
I tabell 6 presenteras en sammanfattning av de utvalda studierna. Studierna varierar i 
storlek, dos samt SSRI-preparat vilket kan avläses nedan.  
 

Tabell 6. RCT med SSRI-behandling och dess utfall vid PSD, innan 2013. Utförda på patienter kliniskt 
diagnostiserade med PSD. Respons visas av positivt procentuellt utfall på respektive skala samt ett 
understiget gränsvärde på HAMD-skalan. Omarbetad tabell från Xm Xu et al.  [15]. 

Studier Ålde
r 

Kvin
na% 

Depressi
onsskala 

Behandlingsgru
pp 

Interventio
n vs placebo 

DOS mg/d           Respons 
 

Andersen 
1994 [33]             
 
 
Fruehwal
d                      
2003 
[34]             

67,0 
(7,1) 
 
 
64,4  
(13,9
) 

61% 
 
 
 
42% 

HAMD-
17 
 
 
 
HAMD-
17 
 

CITALOPRAM 
VS 
PLACEBO 
 
 
FLUOXETIN VS 
PLACEBO 

33 VS 33 
 
 
 
28 VS 26 

10-40                     ≥50  %  
 
 
 
20-40            HAMD <13 

       
       
Wiart[35] 
2000 

67,6 
(9,5) 

52% ICD-10 FLUOXETINE 
VS PLACEBO 

16 VS 15 20                 ≥50 %  

       
       

 

 
Studier inriktade på SSRI-behandling vid PSD efter 2013 
 
Studie 4. Efficacy of early administration of escitalopram on depressive and 
emotional symptoms and neurological dysfunction after stroke: a 

multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled study. [16] 
 
En dubbelblindad, randomiserad och placebo kontrollerad studie genomförd på 17 olika 
center i sydkorea [16]. Studien baserades på 478 patienter varav 241 mottog escitalopram 
och resterande fick placebo.  
 
Inklusionskriterierna var: Individer äldre än 20 år, akut ischemisk stroke eller 
intraceleberalblödning de senaste 21 dagarna som är bekräftad via CT eller magnetisk 
resonanstomografi (MR), två eller mer på mRS skalan samt givet samtycke att medverka i 
studien.  
Exklusionskriterier var: Patienter som varit diagnostiserade med depression eller andra 
psykiatriska åkommor före stroke. Vidare också de som hade demens av högre grad, 
innebärande assistansbehov i ADL. Patienter med afasi resulterande i 
kommunikationsproblematik, patienter som hade antiepileptisk medicinering eller de 
som stod på migränmedicinering. Andra exklusionskriterier var: skalltrauma inom 30 
dagar före inklusion i studie, blödningsrubbning, hemofili (koagulationsfaktorbrist) eller 
patient diagnostiserad med redan uttalad kronisk eller allvarlig sjukdom, onormal 
leverfunktion, anemi (pågående blodbrist), trombocytopeni, njursvikt, gravida eller 
lakterande kvinnor. De som enligt MADRS frågeformulär uppgav ha mer uttalade 
symtom och suicidala tankar remitterades vidare till psykiatrin för adekvat behandling. 
Studien är godkänd av etisk kommitté enligt Helsinki protokollet samt enligt de lokala 
etiska kommittéerna.  
 



 

11 
 

Syftet var att studera effekten av tidig insättning av escitalopram vid depressiva symtom 
och affektlabilitet tre samt sex månader efter stroke. Startdosen var 5 mg som andra 
veckan höjdes till 10 mg och escitalopram administrerades dagligen till samtliga patienter 
i 12 veckor. Compliance uppföljdes och patienterna lämnade tillbaka överblivna 
mediciner vid studiens slut. Av de 478 patienterna återstod 405 efter en månad, vilka 
ingick i analysen och samtliga ingick i intention-to-treat analysen. Vid studiestart hade 
hälften av de inkluderade patienterna depressiva symtom (MADRS ≥8), en fjärdedel hade 
djupa depressiva symtom (MADRS ≥16) och resterande hade milda depressiva symtom 
(MADRS <8). Deltagarna som hade uttalade depressiva symtom visade sig ha mer 
neurologiska funktionsbortfall i jämförelse med de patienter som hamnade lägre på 
MADRS skalan. Samvariationen mellan MADRS och NIHSS visas nedan i tabell 7.  
 
Tabell 7. Samvariation mellan MADRS och NIHSS [16]. 

MADRS NIHSS 

≤7 4,1 

8-15 4,7 

≥16 6 

 
Det sågs ingen signifikant skillnad i antalet patienter som efter tre månader hade MADRS 
≥16 i de två grupperna. Fallen av visad emotionell inkontinens och affektlabilitet var lägre 
i escitalopram gruppen 90 dagar efter studiestart, däremot var inte skillnaden signifikant 
vid sex månader. Det sågs ingen skillnad mellan varken NIHSS, mRS, BI-poäng eller 
motorisk funktion vid tre respektive sex månader efter start.  
 
Vid anpassad analysering för ålder och NIHSS-skalan visades ett mer positivt utfall för 
gruppen som administrerades med escitalopram, vilket visas i tabell 8. Detta skulle kunna 
bero på en minskning av de deltagare som uppgavs ha mildare depressioner. Antalet 
deltagare med mildare depressioner var betydligt högre i escitalopram-gruppen. Den 
biverkning som skiljde grupperna åt var diarré i gruppen som mottog escitalopram.  
 

Tabell 8. MADRS samt P-värde efter behandling med escitalopram vid olika tidpunkter [16]. 
TID MADRS P MADRS ITT* P 

3 månader 8-15 0,044 8-15 0,086 

6 månader 8-15 0,0087 8-15 0,084 

*ITT, intention to treat 

 
Studien tyder på att tidig insättning av escitalopram inte signifikant förbättrar depressiva 
symtom efter akut ischemisk stroke eller intracelebral blödning [16]. 
 
Studie 5. Different interventions for post-ischemic stroke depression in 
different time periods: a single-blind randomized controlled trial with 
stratification by time after stroke  [17] 
 
Studien baseras på 2113 patienter som rekryterades mellan 2011-2013 vilka samtliga 
drabbats av ischemisk stroke. Patienterna delas in i tre grupper varav en får placebo samt 
placebo samtalsstöd, en grupp tilldelas citalopram samt placebo samtalsstöd och den 
tredje KBT i kombination med placebo. 20 mg citalopram administrerades dagligen. 
Studien var enkelblindad och inkluderade individer som hade varit inlagda på First 
Affiliated Hospital of China Medical University. Primärt användes BDI vid 
diagnostisering av PSD i linje med DSM-IV. RCT studien godkändes av lokal etisk 
kommitté.  
 
Inklusionskriterier: Patienter som drabbats av en ischemisk stroke för första gången, 
diagnosen skulle motsvara World Health Organizations (WHO) kriterium för ischemisk 
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stroke, diagnos bekräftad med MR, inte diagnostiserad med depression sen tidigare, 
individer >18 år, ingen administrering av antidepressiva läkemedel innan studiestart.  
Exklusionskriterier: Patienter som inte gav sitt samtycke till att medverka i studien, 
personer med tidigare funktionsnedsättning eller en diagnos som lett till BI <10.  
 
Studien har använt BDI, de personer som resulterade i BDI >10 gick vidare till att 
diagnostiseras eller exkluderas av en psykiater med hjälp utav DSM-IV. Individerna ifråga 
skulle vid start ha en etablerad post stroke depression och rekryterades antingen vid 
utskrivning, tre, sex eller nio månader efter utskrivning. Randomisering utfördes av en 
oberoende forskare och följdes upp efter 90 dagar. Deltagarna delades in i tre olika 
grupper; A, B och C samt rekrytering vid 4 perioder; efter utskrivning, 3 månader efter 
stroke, 6 månader efter stroke och 9 månader efter stroke. Grupperna samt tillhörande 
intervention presenteras i tabell 9. 
 
Tabell 9. Indelning av deltagarna i grupp A,B och C [17]. 

Grupp A Placebo + placebo samtalsstöd* 

Grupp B Citalopram + placebo samtalsstöd* 

Grupp C Placebo + KBT 

*placebosamtalsstöd = sessioner à 60 min med lekman.  

 
Alla tre grupper medverkade i Bobath terapi (en form av sjukgymnastik) fyra gånger per 
vecka under studieperioden. HAMD och MES-skalor användes för att bedöma 
depression, BI för att mäta ADL, FIM för att utvärdera funktionell nivå samt biverkningar 
skattades. Utvärderingen utfördes av terapeuterna. Inga signifikanta skillnader 
upptäcktes mellan grupperna.  
 
När det ej tas någon hänsyn till indelningen i olika tidsperioder ses signifikanta 
skillnader, dessa visas i tabell 10. Vid jämförelse av grupp A och B vid period tre (sex 
månader efter stroke) sågs signifikanta skillnader (PMES: 0,02 , PHAMD17: 0,02) och vid sista 
perioden nio månader efter stroke (PMES: 0,01).  
 
Studien visar inga signifikanta skillnader mellan insättning av citalopram och KBT 
överlag. Signifikant skillnad visas i jämförelse mellan samtliga grupper där både KBT och 
citalopram är bättre än placebo [17]. 
 

Tabell 10. Skillnader i MES, HAMD-17 i de olika grupperna. KBT samt citalopram är signifikant bättre än 
placebo. Inga signfikanta skillnader KBT och citalopram emellan, förutom när ingen hänsyn tas till 
tidsperioder. Signifikanta värden är fetmarkerade. Omarbetad från [17]. 

Time Skala Grupp A 
mean 
SD 

Grupp B  
mean 
SD 

Grupp C  
mean 
SD 

Jämförelse 
(A,B och C) 

Jämförelse 
(A och B) 

Jämförelse 
(A och C) 

1 MES 8,9 (2,3) 8,6 (1,1) 9,6 (1,5) 0,12 0,96 0,48 

1 HAMD17 7,3 (2,7) 8,5 (1,9) 8,5 (2,3) 0,12 0,07 0,07 

2 MES 9,6 (3,2) 9,0 (2,3) 9,8 (2,9) 0,62 0,45 0,86 

2 HAMD17 7,9 (4,1) 7,7 (2,3) 8,7 (2,9) 0,55 0,84 0,41 

3 MES 10,5 (3,0) 8,4 (2,4) 9,5 (2,4) 0,05 0,02 0,22 

3 HAMD17 9,3 (3,0) 7,1 (2,5) 8,4 (3,0) 0,06 0,02 0,30 

4 MES 11,3 (2,7) 10,0 (2,6) 9,4 (1,7) 0,03 0,07 0,01 

4 HAMD17 9,4 (3,3) 8,8 (2,5) 8,2 (2,6) 0,39 0,46 0,17 
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Studier inriktade på SSRI-behandling och rehabilitering av motorisk 
funktion  
 
I tema två presenteras de inkluderade studier som berör SSRI-behandling efter stroke 
inriktad på rehabilitering av motorisk funktion. Innan resultaten i studie 6 och 7 
presenteras visas en sammanställning av tidigare studier med samma inriktning. Tabell 11 
är en överblick över tidigare kliniska studier som givit ett positivt resultat på motorisk 
funktion genom en SSRI-behandling. Detta för att ge en bättre överblick i ämnet och dess 
utveckling. Studierna är numrerade.   
 
Tabell 11. Tillbakablick. Resultat av de studier som haft positiv effekt på motorisk funktion vid SSRI-
behandling efter stroke [13].   

Studier N Behandlingsgru
pp 

Inkluderas 
efter 

DOS mg/d                        Respons 

DAM ET 
AL.1996 
[23] 
 
PARIENT
E ET 
AL.2001 
[22]  
 
ZITTEL  
ET AL. 
2008 [24]   
 
 
ACLER  
ET AL. 
2009 [25]  

48 
 
 
 
8 
 
 
 
8 
 
 
 
 
20 

FLUOXETIN 
MAPROTILIN 
 
 
FLUOXETIN 
 
 
 
CITALOPRAM 
 
 
 
 
  CITALOPRAM 

1-6 mån 
 
 
 
15-30 dagar 
 
 
 
>6 mån 
 
 
 
 
ER 

20 mg/dag i 90 dagar           +10,7 %  HSS-skala 
 
 
 
20 mg (enkel dos)                  +20-30%  finmotorisk   

                                                                handfunktion 
 
 
40 mg (enkel dos)                  +11,4% finmotorisk  

                                                           handfunktion 
 
 
 
10 mg/dag i 30 dagar              +38,8 NIHSS-skala 

ER= Ej rapporterat. N=antal deltagare. 

 
Studie 6. Fluoxetine for motor recovery after acute ischaemic stroke 
(FLAME): a randomised placebo-controlled trial [13] 
 
Den franska, randomiserade, dubbelblindade, placebo kontrollerade studien FLAME [13] 
pågick i tre månader där 118 patienter tilldelades 20 mg fluoxetin respektive placebo en 
gång dagligen. 
  
Inklusionskriterier var: Måttlig till svår motorisk påverkan, akut ischemisk stroke med 
hemiplegi eller hemipares, personer 18-85 år, FMMS<55, insjuknande sedan 5-10 dagar. 
Exklusionskriterier var: NIHSS >20, betydelsefull premorbid sjukdom och/eller 
restsymtom från tidigare stroke, afasi, patienter som har klinisk diagnos med MADRS 
>19, person som står på antidepressiva läkemedel i någon form eller neuroleptika samt 
bensodiazepiner senaste månaden, planlagd karotiskirurgi, graviditet, allvarliga tillstånd 
som försvårar uppföljning. Randomisering utfördes med hjälp utav dator, 1:1 ratio mellan 
placebo och fluoxetin. Syftet var att studera fluoxetins effekt på motorisk funktion.  
 
Samtliga patienter deltog i sjukgymnastik dagligen, motorisk funktion mättes med hjälp 
av Fugl-Meyer motor scale (FMMS) på vilken fluoxetin hade en positiv inverkan 
(p=0.003 dag 90). Samtliga patienter hade motoriska symtom som förbättrades under 
studiens gång tillsammans med en reducerad funktionsnedsättning. Behandlingen av 
fluoxetin var väl tolererad av deltagarna och förekomsten av depression under studiens 
tre månader var inte signifikant lägre i fluoxetingruppen än placebo. Skillnaden i justerat 
medelvärde för MADRS skiljer sig däremot signifikant, som presenteras nedan i tabell 12. 
Förekomsten av depression i placebogruppen var dock signifikant högre (4 patienter i 
fluoxetingruppen, 17 patienter i placebogruppen, P=0,002). Biverkningsprofilerna skiljde 
sig ej grupperna emellan förutom två allvarligare fall; en hyponatremi samt en patient 
med partiellt anfall. 
 
Studien påvisar att tidig insättning av fluoxetin i kombination med sjukgymnastik leder 
till förbättrad motorisk funktion tre månader efter ischemisk stroke. Författarna tillförde 
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en ny hypotes genom denna studie;  tidig insättning av SSRI-preparat skulle kunna vara 
gynnsamt för strokedrabbade patienter utöver indikationen PSD. Denna hypotes har 
genererat fler studier bland annat en studie vid namn FOCUS, AFFINITY och EFFECTS 
som är klar 2020 [13, 20].   
 
Tabell 12. Skillnader i NIHSS, mRS samt MADRS i de olika grupperna. Omarbetad från [13].   

Grupp Fluoxetin Placebo P-värde 

NIHSS poäng dag 
90 

n=57 n= 55 … 

Totalsumma, 
medelvärde (SD) 

5,8 (3,7) 6,9 (4,4) 0,151 

Patienter med  0-5 
poäng, justerat 

medelvärde (95% KI) 

55 % (45 to 64) 43% (34-52) 0,193 

Motorfunktionspoäng, 
medelvärde (SD) 

4,7 (3,2) 6,3 (3,2) 0,012 

mRS poäng dag 90 n=57 n=55 … 

Patienter med mRS 
poäng 0-2 

15 (26%) 5 (9%) 0,015 

Patienter med mRS 
poäng 0-2, justerat 

medelvärde (95% KI) 

34% (25 to 43) 11% (6-15) 0,021 

MADRS poäng n=56 n=54 … 

Dag 90, medelvärde 
(SD) 

5,4 (4,9) 8,4 (7,9) … 

Dag 90, median (IQR) 4,5 (1,5 -8) 7,5 (0-14) 0,101 

Ändring dag 0 till dag 
90, medelvärde (SD) 

0 (6,1) 3,1 (9,1) … 

Ändring dag 0 till dag 
90, justerat 

medelvärde (95% KI) 

-0,1 (-2,1 – 1,9) 3,2 (1,1 -5,3) 0,032 

 
 
Studie 7. Effects of Fluoxetine on Neural Functional Prognosis after Ischemic 
Stroke: A Randomized Controlled Study in China  [18] 
 
Studien baserades på 374 patienter med ischemisk stroke. I studien gavs 20 mg fluoxetin 
en gång dagligen i tre månader, kontrollgruppen tilldelades ingen placebo. Fördelning 
mellan behandling- och kontrollgrupp 1:1.  
 
Inklusionskriterierna var: Ischemisk stroke enligt WHO:s diagnoskriterier, personer 
mellan 18-80 år, stroke inom en vecka, NIHSS >2 samt patientens samtycke till 
medverkan.  
Exklusionskriterier var: Hjärnblödning, koma, uppenbara neurologiska symtom före 
strokedebut, existerande självskadebeteende eller suicidalitet, omedelbart behov av 
antidepressiv behandling, behandling av antidepressiva läkemedel tre månader före 
stroke eller bensodiazepiner två veckor före stroke, allvarlig hjärtsjukdom, respiratorisk 
svikt, malign tumör, aktivt magsår, påverkade lever eller njurfunktion, graviditet och 
laktation, allvarliga psykiatriska sjukdomar, allergi, deltagande i andra kliniska studier 
inom tre månader före stroke samt planlagda eventuella kärlinterventiva åtgärder.  
I kontrollgruppen förlorades möjligheten för uppföljning av 16 patienter samt ett dödsfall 
och i behandlingsgruppen förlorades 8 patienter samt 2 dödsfall. Ingen signifikant 
skillnad kunde ses mellan behandlings- och kontrollgrupp gällande eventuella 
biverkningar.  
  
Studien tyder på att fluoxetin vid dag 180 sänker värdet på NIHSS-skalan och höjer BI-
poängen jämfört med studiestart. Den grupp som tilldelades fluoxetin hade ett signifikant 
lägre medelvärde på NIHSS-skalan i jämförelse med kontrollgruppen (P=0,009 dag 180). 
BI-poängen var högre i fluoxetin gruppen i jämförelse med kontrollgruppen (P=0,026 vid 
dag 90 och P=0,011 vid dag 180). De effekter som mättes med hjälp utav NIHSS- och BI-
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skalan styrdes av fluoxetin som oberoende faktor. Studien av He et al.[18] indikerar att 
fluoxetin skulle kunna leda till förbättrade neurala funktioner på lång sikt [18].   
 
Resultatsammanfattning - studier 2013-2018 
En sammanställning av de 4 studierna finns i tabell 13 nedan. Sammanfattningsvis 
indikerar ovanstående studier på förbättrad motorisk funktion vid SSRI-behandling i 
kombination med sjukgymnastik. Vidare kan en SSRI-behandling förbättra neurala 
funktioner efter stroke. Dessa studier har påvisat en signifikant skillnad innan och efter 
behandling på motorisk funktion [13,18]. Studierna inriktade på PSD har inte kunnat visa 
några signifikanta skillnader efter insatt behandling med SSRI. [16,17] Antalet deltagare 
har varierat mellan 118 – 2113, liksom tidpunkt för inkludering, dos samt SSRI-preparat 
[13,16,17,18]. 
 
 
Tabell 13. Sammanställning av de 4 utvalda studierna 2013-2018 [13,16,17,18].  

 
Studie 

 
Antal 
deltagare 

SSRI-
preparat 
studerat 

 
Inkluderas 

 
Dos (mg) 

 
Respons  

 
Biverkningar 

1. [16]  
478 

 
Escitalopram 

Insjuknat de 
senaste 21 
dagarna 

 
10 

Ingen 
signifikant 
skillnad. 

Depression 

Diarré 

2. [17]  
 
 

2113 

 
 
 

Citalopram 

 
 
 

3,6,9 mån 
efter stroke 

 
 
 

20 

 
 

Ingen 
signifikant 
skillnad. 

Depression 

Trötthet, 
illamående, 
reducerad 

salivproduktion, 
blodtrycksfall, 

hjärtklappning, 
förstoppning, 
svettningar, 
viktökning 

3. [13] 118 Fluoxetin Insjuknat de 
senaste 5-10 

dagarna 

20 Signifikant 
skillnad. 
Motorisk 
funktion 

Ingen 
signifikant 
skillnad: 

Depression 

Hyponatremi, 
partiellt anfall 

4. [18] 374 Fluoxetin Insjuknat de 
senaste 7 
dagarna 

20 Signifikant 
skillnad. 

Neuronala 
funktioner 

(NIHSS, BI) 

+/- 
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Diskussion 
Denna del av litteraturstudien är uppdelad i fyra delar: Metoddiskussion, 
resultatdiskussion, begränsningar och sammanfattande reflektion.  
 

Metoddiskussion 
I denna del presenteras litteraturstudiens begränsningar. Studien har begränsats till 
behandling av  PSD och motorisk funktion samt negativa konsekvenser. Med gällande 
inklusions- och exklusionskriterierna begränsas antalet studier som denna undersökning 
hade kunnat baseras på. Sannolikheten finns att mer information, i form av ytterligare 
forskning, kan inhämtas om kriterierna breddas. Detta hade kunnat vara exempelvis 
smärta, språklig eller kognitiv rehabilitering. Att SSRI valdes som grupp och att 
litteraturstudien inte enbart undersökte behandling av exempelvis fluoxetin och 
citalopram är en svaghet i sig. Det är svårt att få dessa att utgöra en homogengrupp trots 
att tidigare studier inte resulterat i effektskillnader [14]. 
 
Att sju RCT utgjorde litteraturstudiens huvudfokus begränsade studien. Valet att inrikta 
litteraturstudien gentemot kliniska studier baseras på att riktlinjer ofta utformas baserat 
på kliniska studier. Eftersom det inte finns riktlinjer kring PSD och motorisk funktion var 
det av intresse att undersöka ämnet. Detta kan dock i sig indikera att informationen som 
går att inhämta är begränsad eller bristfällig. För att studierna skulle inkluderas i 
litteraturstudien behövde de bemöta syfte och frågeställningar. Detta begränsade 
ytterligare ett redan smalt utbud. 
 
Tanken att basera litteraturstudien på originalstudier som gjorts inom de senaste 5 åren 
var god ur synvinkeln att utgå ifrån uppdaterad information. Det begränsade dock 
utbudet då flera studier som berör detta ämne är daterade före 2013. Av denna anledning 
lades tre RCT till. Dessa har lagts till i efterhand för att undersöka om signifikanta värden 
har erhållits genom en SSRI-behandling vid PSD innan 2013. Detta har nämligen flera av 
de granskade studierna hävdat [14,18,26]. De tre studierna erhölls via samma metod som 
de tidigare studierna. En av studierna valdes genom en manuell sökning i referenslistor, 
vilket inte ger samma bredd som en riktad sökning i PubMed. Trots detta är valet 
genomtänkt. Motiverat av att det är tre av de sex RCT som genomförts innan 2013 på 
patienter med en klinisk PSD diagnos.  
 
Gällande motorisk funktion är utbudet inte lika stort och studiepopulationen före 2013 
har varit liten. Av denna anledning sammanställdes enbart tre av dessa studier samt dess 
utfall på motorisk funktion vid SSRI-behandling. Denna återblick gavs för att få en 
överblick i ämnet och tidigare utfall berörande ämnet. De utvalda studierna i tema två 
analyseras nedan självständigt med resultat från tidigare forskning kring ämnet i åtanke. 
Det hade sannolikt kunnat vara fördelaktigt för litteraturstudien med en förlängd 
tidsperiod till 10 år istället för 5 år redan från start. Trots detta finns ett behov av fler 
studier för att kunna dra helt tillförlitliga slutsatser. Ett ändrat val av sökord samt 
kombinationer hade eventuellt kunnat påverka utfallet av denna undersökning genom 
fler eller mer varierande resultat.  
 

Resultatdiskussion 
Stroke är en betydande orsak till dödsfall och funktionshinder i Sverige. Stroke är även 
den sjukdom som upptar flest vårdplatser, varför det är välbehövligt att hitta 
behandlingsalternativ för att reducera detta. Inte bara för patientens del, utan också ur 
kostnadsaspekt. SSRI kan potentiellt främja rehabilitering efter stroke, genom 
neurogenes, neuroprotektion samt behandling av PSD [13,14]. Utfallet efter en stroke är 
individuellt och ett flertal faktorer ligger till grund för resultatet, bland annat vilken del av 
hjärnan som drabbas [1]. Beroende på konsekvenserna kan det krävas olika 
interventioner vid rehabiliteringen, varav SSRI-behandling skulle kunna vara en utav 
dem [4,13,16,17,18,19,20, 33,34,35]. Denna litteraturstudie syftade till att undersöka 
vilken roll en SSRI-behandling, i synnerhet fluoxetin och citalopram, kan ha i 
rehabiliteringen av stroke med eller utan PSD. Studien resulterar inte i ett entydigt svar 
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på vilken roll en SSRI-behandling har i rehabiliteringen. Det sammanvägda resultatet i de 
senare studierna pekar inte på att SSRI-preparat skulle bidra med en fördelaktig effekt 
vid PSD.  Inga signifikanta värden erhålls. De äldre studierna motsäger detta och talar för 
att SSRI har en gynnsam effekt vid PSD, vilket i dessa fall stödjs av signifikanta värden 
[33,34,35].  Det justerade medelvärdet för MADRS i FLAME-studien [13] var även det 
signifikant lägre än i kontrollgruppen vilket även det skulle kunna tala för SSRI vid 
rehabilitering av stroke. Dessa värden skulle dock kunna förklaras av att antalet deltagare 
med depression i kontrollgruppen var signifikant högre (P=0,002) [13]. Vidare skiljer sig 
antalet deltagare markant åt mellan studie 1,2,3,4 och 5. Detta skulle kunna förklaras av 
en försvårad rekrytering av patienter med kliniska PSD diagnoser, vilket var huvudfokus i 
de äldre studierna. Inklusions- och exklusionskriterierna samt studiedesignen var inte 
lika distinkt kring detta i studie 4 och 5 som studie 1,2 och 3. Enligt mig kan det vara 
komplicerat att få en patients samtycke till att riskera att erhålla placebo vid en PSD 
diagnos. Sammantaget pekar dagens forskning på att SSRI kan vara en adekvat 
medicinering vid PSD. [13,14,15,17,18,19,33,34,35] 
 
De utvalda studierna tyder på att SSRI kan bidra med en gynnsam effekt vid 
rehabilitering av nedsatt motorisk funktion. [13] En tidigare randomiserad, 
dubbelblindad och placebokontrollerad studie av Acler et al. som återfinns i appendix, 
tabell 13, stödjer denna teori. I denna studie administrerades 10 mg citalopram dagligen 
och signifikanta förbättringar i behandlingsgruppen rörande neurologiska bortfall kunde 
ses på NIHSS-skalan. [14, 29] 
 
 Resultateten i de utvalda studierna  varierade dock. Denna litteraturstudie resulterar inte 
i ett entydigt svar på vilken roll en SSRI-behandling har i rehabiliteringen efter stroke för 
förbättrad motorisk funktion. Fluoxetin är det SSRI-preparat som har studerats i större 
utsträckning. Den studie som hittills genom historien väger tyngst är den dubbelblindade 
studien av Chollet et al. [13]. Samtliga patienter hade motoriska symtom som förbättrades 
under studiens gång tillsammans med en reducerad funktionsnedsättning. Studien 
varade dock enbart 90 dagar, vilket är för kort tid för att kunna utvärdera effekt samt 
eventuella biverkningar på lång sikt. Populationen i FLAME-studien [13] var även liten 
samt medförde dess inklusion- och exklusionskriterierna att studien inte presenterade en 
reell population. Fluoxetin har inte längre något patent och skulle därmed medföra en 
kostnadseffektiv lösning vid positivt utfall i en större studie. En större och längre studie 
behövs för att kunna utvärdera samt säkerhetsställa fluoxetins roll i rehabiliteringen efter 
stroke. [13]. 
 
Olika SSRI-preparats potential för förbättrad neuroplasticitet efter stroke har undersökts, 
i både in vitro och in vivo. De preparat som hittills varit aktuella har inte visats ha effekt 
på människor, alternativt inte upprätthållit den säkerhetsprofil som det krävs för att 
godkännas på marknaden i Sverige, där bland amfetamin[21]. Ett flertal mindre studier 
(redovisas i tabell 5) påvisar att SSRI är den läkemedelsgrupp som potentiellt kan ha en 
lovande framtid och medföra en gynnsam effekt på både motorisk funktion samt PSD 
[22-25].   
 
De fördelar som kunnat ses med behandling av SSRI, med eller utan PSD har varit:  
antitrombotisk effekt, förbättrad ADL [18], att SSRI-behandling varit bättre än placebo 
vid PSD [17], förbättrad motorisk funktion [13,22,23,24,25], att SSRI eventuellt 
förebygger PSD [15] samt lindrigare depression [14]. I ytterligare två studier som mätt 
SSRI-preparats effekt på PSD och kognitiv förbättring har escitalopram associerats med 
bättre utfall, vilket stärker detta. Inga signifikanta skillnader rörande biverkningar 
grupperna sinsemellan har noterats [23,24]. En SSRI-behandling efter stroke kan vara 
potentiellt skyddande enligt studier för nya kardiovaskulära incidenter efter ischemisk 
stroke [26]. 
 
De negativa konsekvenser samt risker som beskrivits i upprepande studier är en förhöjd 
mortalitetsrisk, ökad blödningsrisk, komplicerad följsamhet och okända biverkningar på 
långsikt [26,27,28]. Utöver detta är det enligt mig en utmaning att kombinera SSRI med 
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patienters redan befintliga läkemedelslista. Bara sekundärprofylax efter stroke såsom 
statiner och antikoagulatia är en utmaning i sig. En annan utmaning skulle kunna vara 
följsamheten av SSRI-preparat efter stroke. Det är allmänt känt att det medföljer en rad 
biverkningar vid påbörjad behandling med SSRI, för en adekvat behandling är det högst 
avgörande att patienten ifråga tar läkemedlet.  
 
Det verkar finnas en stark koppling mellan rehabiliteringen av PSD och motorisk 
funktion som båda skulle kunna förbättras med hjälp av SSRI enligt mig. Det är också via 
behandling av PSD med SSRI som förbättrad motorisk funktion har noterats. [18] Ett 
samband mellan graden depression och graden av förlorad motorisk funktion har 
bekräftats. Det finns även en risk för att depressionen förvärras med tiden. [30,31,32] 
Med detta i åtanke tror jag att vikten att hitta den optimala tidpunkten för 
behandlingsstart är avgörande för rehabilitering av både PSD och motorisk funktion.   

 
Begränsningar 
I denna del presenteras de utvalda studiernas begränsningar. Antalet deltagare som 
ingått i respektive studie har varierat mellan 118-2113. En mindre studie med få deltagare 
leder till ett otydligare resultat vilket medför att statistiken blir osäkrare jämfört med en 
studie som inkluderar många försökspersoner. Resultaten skiftar även inom de olika 
studierna. Detta i kombination med att flera av studierna inte påvisar signifikanta värden 
medför ytterligare statistisk osäkerhet.  
 
I ett flertal studier skiljs inte ischemisk stroke och hjärnblödning åt, vilket krävs för att 
uppnå ett adekvat resultat. Detta beror på indikationer och kontraindikationer vid de 
olika utfallen samt skiljaktigheter i rehabiliteringen. Exempelvis skall inte SSRI-preparat 
administreras efter en subaraknoidalblödning innan stabilisering [1]. Därmed skulle tidig 
insättning av exempelvis citalopram eller fluoxetin vara svårare att studera, vilket även 
visats i studiernas exklusionskriterier, som för övrigt varit många. På grund av att 
inklusions- och exklusionskriterier i de olika studierna har varit talrika motsvarar inte 
grupperna som studerats överlag en reell patientgrupp. Vidare studier behövs därför för 
att undersöka utfallet i en mer reell population enligt mig.  
 
Studierna har inte noterat effektskillnader SSRI-preparat sinsemellan, vilket gjort att 
samtliga SSRI-preparat setts som en homogen grupp [14]. Det är vedertaget att en SSRI-
behandling följs av en individuell respons [4] och att detta också vore fallet för en SSRI-
behandling efter stroke är sannolikt enligt mig. Något som också borde utvärderas är 
vilket preparat samt dos som skall rekommenderas beroende på ålder. Vidare krävs det 
också längre studier med ett större antal deltagare för analys kring när insättandet av 
läkemedlet bör ske för optimal rehabilitering. En annan aspekt skulle kunna vara 
naturläkemedelsanvändning samt påverkan på rehabiliteringen och interaktioner med 
övrig behandling.  
 

Sammanfattande diskussion 
Utgångspunkten i denna litteraturstudie var att undersöka rehabilitering av PSD. 
Inspirationen kom vid en granskning av FLAME-studien[13] i ett tidigare arbete, vilket 
också kopplar till frågeställningen kring motorisk funktion. De utvalda studiernas resultat 
skiljer sig åt och visar ingen tydlig tendens gällande framtida 
behandlingsrekommendationer. Svårigheterna att identifiera patienter med PSD i rätt tid 
i svensk sjukvård är en realitet idag. Enligt mig föreligger en avsaknad av konsensus 
gällande: diagnostik, uppföljning, behandling och därmed riktlinjer. Tydligare rutiner och 
diagnostik finns beträffande motorisk funktion i sjukvården.  
 
Önskemålet att implementera riktlinjer kring SSRI-preparat vid PSD finns hos 
Socialstyrelsen, målet är dock inte uppnått ännu. Med de vaga och varierande resultaten i 
åtanke är det förståeligt varför Socialstyrelsen ännu inte har tydliga riktlinjer kring SSRI-
behandling vid PSD eller rehabilitering av motorisk funktion efter stroke. Troligt kommer 
detta att avhjälpas då resultatet presenteras utav multicenter studien FOCUS, AFFINITY 
och EFFECTS. Denna kliniska prövning inkluderar 6000 deltagare från 3 olika länder; 
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Australien, Storbritannien och Sverige. Syftet med studien är att undersöka om en 
behandling med fluoxetin under 6 månader efter stroke kan vara motiverat. Samtliga 
patienter följs upp 12 månader efter behandlingen är avslutad [20].  
 
Stroke är den sjukdom som upptar flest vårdplatser i Sverige och idag blir farmaceuter 
mer involverade i det kliniska arbetet. Stroke är också ett av de ämnen som ligger i 
framkant gällande kliniska studier samt har en lovande utveckling för framtida 
behandlingar [1]. Stroke, dess rehabilitering samt medicinering är därför ett ämne som 
behöver belysas och informeras om, vilket denna litteraturstudie bidrar till. Vidare 
forskning i ämnet behövs och intressant vore att undersöka SSRI-behandling efter stroke 
i kombination med den befintliga sekundärprofylax som ges idag. Motiverat av att 
undersöka olika läkemedelskombinationer för att möjliggöra en administrering av SSRI i 
kombination med antikoagulantia och statiner. Ökad kunskap och erfarenhet med tydliga 
riktlinjer samt indikationer för SSRI skulle innebära en tydlig förbättring i neurologisk 
rehabilitering efter stroke.  
 
Vidare forskning gällande effekt av SSRI vid rehabilitering av motorisk funktion krävs för 
konklusiva resultat. Osäkerheten kring effekten i skyddande och regenererande avseende 
neuronal funktion är påtaglig i litteraturen för SSRI. Ämnet neurogenes är omtvistat där 
inga tydliga svar föreligger idag. Personligen är jag kritiskt inställd till cellernas förmåga 
att nybildas i CNS i vuxen ålder. Utvecklingen inom behandlingsområdet neuroprotektion 
är fortsatt intensiv där SSRI utgör en potentiell komponent, något jag ställer mig positiv 
till. Beträffande negativa konsekvenser och biverkningar vid en SSRI-behandling 
föreligger praktiska problem. För att belysa och lösa frågeställningarna krävs mer 
forskning med större patientgrupper över längre tid. Kopplingen mellan behandling och 
biverkningar är inte uppenbar. Detta stödjs av en översiktsartikel av Mead et al. [14] som 
presenterar 22 studier där SSRI-preparats inverkan på funktionsbortfall och ADL mäts. 
Dessa återfinns i appendix, tabell 13. Ingen signifikant skillnad eller association kan 
koppla SSRI med mortalitet, gastrointestinal problematik, blödning eller anfall. Efter 
genomgång av ett större material berörande rehabilitering efter stroke kan konstateras att 
resultaten är divergerande avseende samtliga undersökta och dokumenterade parametrar 
i studieresultaten. Min egen slutsats är förvirrad men på ett högre plan. Helt uppenbart är 
en förväntan på större och längre studier som kan klargöra mina frågeställningar.  
 
Sammanfattningsvis krävs det längre studier där tusentals patienter följs under längre tid 
för att kunna studera samt utvärdera säkerhet och effekt på lång sikt. Pågående forskning 
verkar dela denna mening [19, 20,36]. 

 

Slutsats  
SSRI är en läkemedelsgrupp som överlag är väl tolererad vid depression av patienter. Det 
kommer alltfler studier som stödjer hypotesen att SSRI kan ha en positiv inverkan på 
rehabiliteringen av stroke, med eller utan PSD. I väntan på FOCUS, AFFINITY och 
EFFECTS studien [20] och andra pågående studier krävs det överlag längre och mer 
omfattande studier kring ämnet. Vidare behöver nya studier ha i åtanke att skilja 
ischemisk stroke och hjärnblödning åt. Det går i dagsläget inte att implementera en 
rutinmässig SSRI-behandling efter stroke. En sådan behandling skulle kunna medföra 
negativa konsekvenser såsom ökad blödningsrisk samt ökad mortalitet, vilka måste 
studeras närmre.  
 

Tack 
Först och främst skulle jag vilja tacka min handledare David som har varit ett otroligt stöd 
i denna process. Utöver detta skulle jag vilja tacka min käre far samt den hjälp jag kunnat 
få utav Tomas Lindén, professor och specialistläkare i neurovetenskap och psykiatri vid 
Sahlgrenska universitetssjukhus.  
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Appendix 
Tabell 14. Omarbetad från [14]. Studier där funktionsbortfall och ADL mäts, genomförda på samtliga grupper 
av SSRI-preparat innan 2013. 

Source No of 
participants  

Disability 
score, Mean 
(SD) 

No of 
participants  

Disability 
score, Mean 
(SD) 

Standardized 
Mean difference 
random effects 
(95% CI) 

Favors 
SSRI + 
Favors 
control - 

Fluoxetin 
Chen, 2001 19 79,31 (8,94) 18 71,56 (9,41) 0,83  

(0,15-1,5) 

+ 

Cheng, 
2003 

25 -26,38 
(14,2) 

32 -29,15 
(17,38) 

0,17 
(-0,35-0,69) 

+ 

Dam, 1996 16 61,90 (13,00) 16 54,10 (21,1) 0,43  

(-0,27-1,14) 

+ 

Kong, 
2007 

37 60,40 
(12,50) 

36 52,30 (13,50) 0,62 
(0,15-1,09) 

+ 

Li, 2008 58 40,80 (3,70) 28 38,40 (5,80) 0,53  

(0,07-0,99) 

+ 

Liu, 2004 30 70,33 (10,74) 30 64,33 

(7,7) 

0,63 

(0,11-1,15) 

+ 

Robinson, 

2000A 

14 59,20 (11,60) 13 56,20 (7,74) 0,29  

(-0,47-1,05) 

+ 

Robinson, 
2000B 

13 60,50 (10,80) 15 63,10 (8,20) -0,27 
(-1,01-0,48) 

- 

Wang,  

2003 

51 75,00 

(4,20) 

47 61,00 

 (6,90) 

2,46 

(1,93-2,98) 

+ 

Wiart,  
2000 

16 87,40 (22,80) 15 88,70 (25,30) -0,05  
(-0,76-0,65) 

- 

Xu,  

2001 

26 73,00 (4,40) 27 67,00 

(4,10) 

1,39 

(0,79-2,00) 

+ 

Xu,  
2007 

36 64,40 
(8,23) 

36 56,90 
(6,68) 

0,99 
(0,50-1,48) 

+ 

Zhou, 

2003 

28 -27,80 

(7,10) 

26 -32,50 (7,80) 0,62  

(0,07-1,17) 

+ 

Subtotal  
(95% CI) 

369  339  0,68 
(0,31-1,06) 

+ 

Sertraline 
Xie,  

2005 

65 88,7 

(7,90) 

65 79,8 

(4,50) 

1,38 

(0,99-1,76) 

+ 

Citalopram 
Alcer, 

2009 

10 82  

(28) 

10 75  

(25) 

0,25 

(-0,63-1,13) 

+ 

Li, 
2006 

50 64,36 
(8,23) 

49 59,17 
(9,02) 

0,60 
(0,19-1,00) 

+ 

Liu, 

2006 

30 64,40 

(12,10) 

30 35,40 

(9,10) 

2,67 

(1,97-3,38) 

+ 

Subtotal  
(95% CI) 

90  89  1,18 
(-0,22-2,58) 

+ 

Paroxetine 
Chen, 

2002 

24 61 

(12,2) 

20 51,50 

(10,30) 

0,82 

(0,2-1,44) 

+ 

Chen T  
2005 

40 65,76 
(5,92) 

38 51,76 
(7,32) 

2,09 
(1,53-2,64) 

+ 

He 

2005 

27 84,26 

(8,41) 

27 78,33 

(15,01) 

0,48 

(-0,06-1,02) 

+ 

Xu, 
2006 

28 -27,63 
(4,81) 

29 -32,81 
(4,13) 

1,14  
(0,58-1,70) 

+ 

Ye 

2004 

30 78,75 

(14,19) 

30 50,26 (13,40) 2,04 

(1,41-2,67) 

+ 

Subtotal  
(95% CI) 

149  144  1,31 
(0,67-1,95) 

+ 

Total  

(95% CI) 

673  637  0,92 

(0,62-1,23) 

+ 
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