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SAMMANFATTNING 
 

 

Depression är idag en folksjukdom i Sverige. Denna studie handlar om den allt större grupp 

deprimerade som behandlas med antidepressiva läkemedel. De mest använda preparaten i dag 

går under samlingsnamnet SSRI (Selektiva serotoninåterupptagshämmare). Kunskapen om 

dessa preparat ökar kontinuerligt och precis som alla andra läkemedel kan de utöver den 

önskade effekten också ge biverkningar. I skrivande stund pågår en livlig debatt kring SSRI i 

många olika sammanhang i samhället. Syftet med denna studie är att skapa kunskap om vad 

som uttrycks kring depression och SSRI när patienter och/eller anhöriga kommunicerar med 

varandra. Vilka erfarenheter förmedlas utanför läkarrum, dagspress och kongresser? Vad 

säger eller kanske snarare skriver de närmast berörda när ordet är fritt? 

 

På internet finns en mängd olika forum för diskussion och debatt. Jag har försökt finna de 

webbplatser där användare kan kommunicera utan inblandning av expertis inom området. 

Under en period på fyra månader har jag ”lyssnat” till vad som sägs beträffande depression 

och SSRI. Tre olika webbplatser studerades och totalt inkluderades 82 inlägg i urvalet.  

 

Som helhet visar studien på en stor upptagenhet av de rent medicinska frågorna. Även när 

läkarna är frånvarande diskuteras och jämförs preparat och lämpliga doseringar. Det största 

temat i inläggen var upplevda biverkningar av medicinen. Individuella erfarenheter 

förmedlades men även beskrivningar av konsekvenser för nära relationer fördes fram.  

 

 

 

 

 

BAKGRUND 
 

En vanlig anledning till att en person söker hjälp inom hälso- och sjukvårdens område är att 

denne på olika sätt påtagligt tappat lusten och tillförsikten när det gäller det dagliga livet eller 
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tillvaron. Kanske har något svårt eller sorgligt inträffat och en naturlig reaktion på detta kan 

vara att känna sorg, ångest eller håglöshet. Vi talar om att känna oss nedstämda, blir kanske 

överdrivet självkritiska men i de flesta fall lättar bördan allt eftersom och livet återgår till det 

normala. Det är när denna process uteblir och det tunga förblir tungt över tid som det kan vara 

klokt att söka professionell hjälp inom hälso- och sjukvården. 

 

Det vanligaste tillvägagångssättet torde vara att kontakta sin vårdcentral och boka en tid hos 

en läkare. Om läkaren gör bedömningen att detta till skillnad från vanlig nedstämdhet snarare 

handlar om en depression finns många olika behandlingsmetoder att ta ställning till. I 

realiteten innebär detta oftast två val (som visserligen kan kombineras). Det ena är samtal, 

vanligen någon form av psykoterapi. Det andra är medicinering. Dessa två 

behandlingsmetoder är de bäst studerade och vilken metod som är att föredra beror bland 

annat på vilken typ av depression det handlar om och hur svår den är.  

 

Intresset för denna studie rör medicinering med den grupp av antidepressiva läkemedel som 

vanligen kallas SSRI-preparat. Kunskapen om dessa preparat ökar kontinuerligt och 

diskussionen kring förtjänster och nackdelar (läs biverkningar) för patienten diskuteras livligt 

i många olika sammanhang. Läkare talar med patienter. Läkare talar med andra läkare. 

Forskare talar med läkemedelsindustrin. Media talar med såväl patienter som med olika 

professionella inom en rad olika yrkeskategorier. Vad som sägs, till vem och i vilket 

sammanhang och med vilket syfte skulle kunna studeras på ofantligt många olika sätt. Denna 

studie berör till att börja med vad som sägs eller snarare skrivs på internet. Det finns olika 

forum där patienter med tillgång till internet kan ställa frågor om SSRI och få svar av 

experter. Det finns också forum där experter eller debattörer kan kommunicera med varandra. 

 

 Vad som saknas är kunskap om vad som uttrycks beträffande SSRI när de professionella inte 

deltar. Vilka erfarenheter och/eller åsikter uttrycks i sådana forum? Vad säger tex patienter 

eller anhöriga till varandra  när vi professionella sysslar med annat? 
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INLEDNING 
 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är depression den fjärde vanligaste orsaken till 

allvarlig ohälsa i världen. I en internationell kartläggning som publicerades 1997 var det bara 

luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar och spädbarnssjukdomar som orsakade större 

ohälsoeffekter. För ett år sedan publicerades en studie som visade att depression är att 

betrakta som ett stort handikapp jämförbart med somatiska sjukdomar som tex astma, 

kärlkramp och diabetes (Gavin Andrews och Nickolai Titov, Lancet 2007). Samsjukligheten 

mellan depression och andra kroniska sjukdomar är dessutom hög vilket innebär en än 

allvarligare hälsoförlust totalt sett (Moussavi S et al. 2007). 

 

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) uppger i en rapport från 2004 att mellan 4 

och 10% av den vuxna befolkningen i västvärlden uppfyller kriterierna för egentlig 

depression. De flesta som drabbas av en depression får ytterligare minst en sjukdomsperiod 

någon gång senare i livet. För varje insjuknande ökar dessutom sannolikheten att drabbas på 

nytt med allt kortare friska intervaller däremellan. 

 

Beträffande könsskillnader kan sägas att så gott som samtliga studier som SBU studerade 

visar på en ungefär dubbelt så hög frekvens för kvinnor jämfört med män. Skillnaderna blir 

tydliga från tonåren och uppåt i åldrarna medan skillnaderna i kön bland äldre förefaller 

minska.  

 

Så vad är då en depression? Tillstånd av nedstämdhet (som medicinskt sett inte räknas som 

depression) är naturligtvis ännu vanligare och någon naturlig gräns för vad som är normalt 

och vad som är sjukligt kan inte dras utan ett visst mått av godtycke. Sorg, besvikelse eller 

tillfälliga humörsvackor hör till människans livsvillkor så vad är det då vi kallar depression, 

vad krävs för att få en sådan diagnos? 

 

En viktig skillnad mellan nedstämdhet och depression är att symptomen håller i sig över tid 

(Vårdguiden 2008). Man kan bli orkeslös, likgiltig och få dålig självkänsla. Matlusten kan 

försvinna eller så kanske man tröstäter. Många som är deprimerade sover sämre. Det som idag 
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kallas egentlig depression kräver också att dessa känslor orsakar påtagliga svårigheter i 

vardagen, dvs inom arbete och privatliv. 

 

Olika typer av diagnossystem tillämpas. Dessa sätter upp regler för hur en diagnos ska ställas 

alternativt uteslutas. Utöver det finns olika typer av skalor och intervjuinstrument som ska ge 

information om svårighetsgraden på depressionen. Nämnas bör tex Montgomery Åsberg 

Depression Rating Scale (MADRS) och Hamilton Depression Rating Scale (HDRS). Det 

finns även självskattningsskalor tex Beck Depression Inventory (BDI) som ofta används i 

psykoterapistudier medan de två förstnämnda företrädesvis förekommer i läkemedelsstudier. 

 

De två stora diagnossystem som tillämpas är ICD-10 (International Classification of Diseases) 

och DSM (Diagnostic and Statistical Manual). 

 

ICD-10 ger definitioner för lindrig, måttlig och svår egentlig depression. 

För lindrig egentlig depression krävs enligt ICD-10: 

 

A) 

att minst två av symptomen nedstämdhet, energifattigdom och minskad aktivitet dominerat 

under de två senaste veckorna. 

 

B) 

att detta inte kan förklaras av annan kroppslig eller psykisk störning. 

 

C) 

att minst ett av följande symptom också förekommer, eller totalt minst fyra symptom från A 

och C: 

 

1. Förlust av självförtroende och självuppskattning. 

2. Överdriven eller obefogad självkritik och nedvärdering av sig själv. 

3. Återkommande tankar på död eller självmord och all slags självskadande beteende. 

4. Upplevd nedsättning av förmågan till tankeverksamhet och koncentration, med 

vankelmod och beslutsångest. 
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5. Förändrad psykomotorisk aktivitet med antingen minskad rörlighet eller agitation. 

6. Alla slags sömnproblem. 

7. Ökad eller minskad matlust med medföljande effekt på vikten. 

 

 

Vid lindrig egentlig depression är patienten i obalans, men kan i allmänhet genomföra 

normala aktiviteter. 

 

För att måttlig egentlig depression ska föreligga krävs kriterier för lindrig egentlig depression 

samt minst sex symptom från A och C. 

 

Vid måttlig egentlig depression är patienten oftast så påverkad att även vardagliga sysslor är 

svåra att genomföra. 

 

För diagnosen svår egentlig depression krävs att alla tre symptomen från A och minst fem 

från C föreligger. 

 

Vid svår egentlig depression är patienten handikappad, har ofta starka självförebråelser och 

självmordstankar samt ofta framträdande kroppsliga symptom bland dem som redovisats 

under punkt C. 

 

 

Hur bör en läkare då resonera inför valet av behandling? 

 

De flesta personer som lider av depression upptäcks och behandlas utanför psykiatrin, 

vanligen i primärvården (SBU, 2004). Det är också här som merparten av läkemedlen mot 

depression förskrivs. Kunskapen om hur vården av dessa patienter ser ut idag i Sverige är 

begränsad men om vi ser till ekonomiska förhållanden så får vi åtminstone en ledtråd. 

De svenska kostnaderna för antidepressiva läkemedel var år 2002 ca 1,6 miljarder kronor 

(SBU, 2004). Uppskattningsvis gällde minst två tredjedelar av dessa kostnader 

depressionsbehandling.  
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Det finns kliniska riktlinjer för läkare vad gäller behandling av depressioner. Den effektivaste 

behandlingen anses i många fall vara en kombination av medicinering och samtalsterapi. 

Behandling med läkemedel inleds ofta med något av SSRI-preparaten. Dessa brukar ge 

relativt snabb effekt men innebär också en risk för biverkningar i form av tex illamående, 

huvudvärk, viktnedgång el viktuppgång, minskad sexuell lust, minskad sexuell förmåga. 

 

Vid svåra depressioner finns ECT (Elektrokonvulsiv behandling) att tillgripa. ECT är som den 

används idag en väsentligen riskfri behandling med få medicinska kontraindikationer 

(Allgulander, 2005). 

 

 

Behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI 

 

Alla antidepressiva läkemedel påverkar en eller flera signalsubstanser i hjärnan. Det handlar 

framför allt om substanserna serotonin och noradrenalin. Vissa påverkar båda medan SSRI 

endast har effekt på den ena, nämligen serotonin.  

 

SSRI började användas i Sverige under 1990-talet. De har med tiden ersatt de tidigare sk 

tricykliska medlen då SSRI förefaller ha mindre biverkningar. När SSRI-preparaten började 

användas trodde många att de inte hade några biverkningar alls men idag vet vi att så inte är 

fallet. 

 

I Sverige finns bland andra dessa SSRI-preparat: 

 

• Fluoxetin (Fontex, Prozac, Sarafem) 

• Sertralin (Zoloft, Lustral) 

• Paroxetin (Seroxat,Paxil) 

• Fluvoxamin (Fevarin, Fluvosol, Luvox) 

• Citalopram (Cipramil, Celexa) 

• Escitalopram (Cipralex, Lexapro, Seroplex) 

• Zimelidin (Zelmid) – licenspreparat 
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Vanliga biverkningar vid behandling med SSRI: 

 

Om man går in på sjukvårdsrådgivningens webbplats på internet kan man där läsa följande 

beträffande biverkningar (www.sjukvårdsrådgivningen .se): ”Biverkningarna brukar minska 

efter de första veckornas behandling. De biverkningar man kan känna är hjärtklappning, 

muntorrhet, förstoppning, nedsatt sexuell lust eller impotens, sömnsvårigheter och svårigheter 

att kissa.” 

 

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att medicinering med SSRI har god effekt, i synnerhet 

vid måttliga och svåra depressioner. Ju svårare depressionen är desto mer nytta gör 

läkemedlen (SBU, 2004). Det finns också allt mer kunskap om biverkningar. 

Enligt de kliniska riktlinjer som finns för läkare när det gäller depressionsbehandling bör 

läkaren föra fram vinsterna, det vill säga syftet med att medicinera men också informera om 

eventuella biverkningar.  

 

Hur läkaren resonerar eller gör sina avvägningar i val av behandling blir således mycket 

viktigt. Men vad vet vi om hur patienten resonerar ställd inför en fråga om medicinering? 

Hur resonerar patienter? Vilka avvägningar görs? Vilka faktorer påverkar inställningen till 

SSRI? Vad säger man om eventuella vinster eller biverkningar? Ett sätt att få reda på detta 

skulle kunna vara att fråga patienterna. Ett annat att fråga läkarna om vad patienterna säger. 

Denna studie har valt en annan väg. Internet har idag kommit att bli en allmän plats för 

kommunikation. I många fall kan man välja själv om man vill delta anonymt eller ej. 

 

Frågeställningen blir således: Vilka erfarenheter av depression och SSRI uttrycks och delas i 

de forum som inte kontrolleras av experter eller sakkunniga?  

 

 

 

METOD OCH URVAL 
 

I denna studie har kvalitativ metod tillämpats.  

http://www.sjukv�rdsr�dgivningen/
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Det finns på internet en mängd olika webbplatser där användare kan kommunicera med 

varandra i form av skrivna inlägg. Någon skriver något om ett visst ämne (tex SSRI) och alla 

som läser detta har möjlighet att svara med egna inlägg eller replikskiften. Således finns i 

materialet både enstaka inlägg som ingen svarat på samt inlägg som satt igång långa 

diskussioner med många inblandade. En del webbplatser kan beskrivas som öppna forum där 

vem som helst anonymt kan delta utan att registrera sig på något sätt. Andra är stängda vilket 

innebär att den som vill kunna ta del av vad som skrivs och själv skriva måste registrera sig, 

vanligen genom att ange en e-postadress, ett användarnamn samt hitta på ett eget lösenord. 

Efter denna registrering betraktas man som medlem och får fri tillgång till sajtens innehåll. 

 

Beträffande urvalet i studien har följande kriterier ställts upp: 

 

• Sajten ska vara utformad på svenska. 

• Sajten ska rikta sig till vuxna och inte till barn eller ungdomar. 

• Sajten ska inte ha ngn form av expertis inom området knuten till sig som exempelvis 

svarar på frågor eller på annat sätt påverkar innehållet. 

 

De sajter eller diskussionsforum som använts är: 

 

• Flashback Forum.se 

• Korallhavet.se 

• Passagen.se 

 

• Flashback.se är en engelsk webbplats med en svensk version kallad Flashback Forum. 

Som användare kan man välja ämnen inom olika kategorier. Urvalet för studien är hämtat från 

det diskussionsforum som ryms under kategorin Vetenskap och Humaniora – Psykologi och 

Psykiatri.  

 

Flashback Forum är en öppen webbplats där vem som helst kan läsa de olika inläggen medan 

det krävs registrering med födelsedatum, e-postadress, användarnamn och lösenord för att 

själv kunna bidra med eget material. Åldersgränsen är 18 år och det finns även regler 
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uppställda för vad som får sägas (skrivas). Förbuden rör tex hot, röjande av personuppgift, 

spridning av pornografiskt material mm. Diskussionerna övervakas av moderator. 

 

• Korallhavet.se beskrivs i välkomsttexten så här: 

 

”Korallhavet.se är en webbplats för personer som berörs av depression, som tex drabbade, 

tillfrisknade eller anhöriga. Det är givetvis så att det inte krävs någon diagnos eller liknande 

för att vara här, det är öppet för alla att skriva om sitt mående oavsett orsak…” 

 

”…Vi är inte professionella och kan inte heller ersätta dessa, utan vi kan bara stötta varandra 

och kanske peppa de som behöver vård att söka den. Detta är en plats där man kan få skriva 

om sådant som kan vara svårt att tala om annars, sådant som man hållit inom sig och kanske 

trott man varit ensam om…” 

 

För att fullt ut få tillgång till allt som sägs (skrivs) på Korallhavet krävs att man registrerar sig 

med användarnamn och e-postadress. Därefter hittar man på ett eget lösenord med vilket man 

loggar in som medlem. De regler som Korallhavet ställt upp rör vad som får uttryckas och 

inte. Begränsningen rör tex sådant som att röja någons verkliga identitet, uppmaningar till 

självskadande beteende, eller olika former av kränkande inlägg gentemot någon annan person. 

Diskussionerna övervakas av moderator. 

 

• Passagen.se är en av Sveriges största webbplatser. Ett forum på denna sajt kallas 

”debatt” och där kan vem som helst diskutera och kommentera andras inlägg eller ta 

upp egna ämnen. Passagen uppger en åldersgräns på 16 år. Vissa tjänster kräver 

registrering med användarnamn och lösenord. E-postadress kan uppges men detta är 

inte obligatoriskt. Även Passagen har regler som måste efterföljas. Dessa regler är i 

huvudsak samma som för Flashback Forum och Korallhavet. 

 

 

De webbplatser som exkluderats ur studien har antingen ett innehåll eller upplägg som riktar 

sig till barn/ungdomar som tex Ungdom.se, eller är mer inriktade på diskussioner/debatter 
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mellan professionella inom området alternativt kommunikation mellan patienter och 

professionella, tex Terapisnack.se. 

 

Det sökord som har använts i studien är ”SSRI”. 

 

I materialet har vissa inlägg exkluderats. Detta utifrån tre aspekter: 

 

1) Inlägget är skrivet av ngn som svarar eller framför en åsikt i egenskap av professionell 

tex läkare, psykolog, psykoterapeut etc. 

2) Inlägget rör SSRI men inte i relation till depression el nedstämdhet utan till andra 

diagnosgrupper exempelvis tvång eller panikångest. 

3) Inlägget berör depression och antidepressiv medicin men preparatet som nämns är inte 

ett SSRI-preparat utan tillhör ngn annan kategori, tex SNRI. 

 

Totalt har 82 inlägg inkluderats i materialet. Samtliga inlägg har ”postats” under mätperioden 

1 jan - 1 maj 2008, dvs under fyra månader. Materialet har skrivits ut och därefter kodats i 

olika kategorier för att söka efter gemensamma teman. 

 

 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

De studerade webbplatserna har olika grad av öppenhet. Passagen kan sägas vara den mest 

öppna då ingen e-postadress behöver uppges. Således blir det som skrivs där ”offentligt för 

alla” varför jag inte ser något etiskt problem med att citera utdrag ur texterna. Vad gäller 

Korallhavet och Flashback Forum krävs för registrering som medlem att man uppger e-

postadress vilket innebär att det som sägs/skrivs där är aningen mer skyddat. Att citera 

personliga texter för publicering från dessa forum skulle kunna innebära ett etiskt dilemma. I 

föreliggande uppsats har detta lösts genom att citaten dels är korta samt att skribenternas 

användarnamn ej tagits med.  
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RESULTAT 

 
Inledningsvis presenteras de sex olika teman som var vanligast i inläggen. Därefter ges 

exempel på olika utsagor inom varje kategori. 

 

1) Biverkningar (31/82) 

 

Det vanligast förekommande temat i inläggen var olika erfarenheter av biverkningar. I 31 av 

totalt 82 inlägg kom biverkningar upp som ett ämne. 29 inlägg redogjorde för besvär av 

biverkningar medan 2 av inläggen förmedlade explicit att inga besvär upplevts alls. 

 

 

2) Val av SSRI-preparat och dosering (25/82) 

 

Det näst vanligaste inslaget i inläggen var redogörelser för vilket preparat man stod på och 

vilken dos. Tidigare erfarenheter av andra preparat, doseringar samt eventuella tankar på byte 

av preparat diskuterades. 

 

 

3) Uppmuntran / Stödjande kommentarer (13/82) 

 

Olika former av uppmuntran eller stödjande kommentarer till en given ”skribent” förekom i 

13 av de studerade inläggen. 

 

 

4) Relationella erfarenheter / beskrivningar. (12/82) 

 

 12 av inläggen berörde olika beskrivningar av relationella förhållanden, exempelvis 

relationer till barn, föräldrar, partners mfl. 
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5) Explicita frågor om andras erfarenheter/ kunskaper. (11/82)  

 

I 11 inlägg efterfrågades andras erfarenheter om ett visst preparat eller kunskaper om 

medicinska/psykologiska fakta. Även här var frågor om biverkningar vanliga. 

 

 

6) Erfarenheter eller åsikter utifrån relationen läkare – patient. (7/82) 

 

Olika beskrivningar och redogörelser för upplevelsen av relationen mellan behandlande läkare 

och patient förekom i 7 av inläggen. 

 

 

 

Biverkningar. 

 

De erfarenheter av biverkningar som framkommer i inläggen kan indelas i underkategorier 

utifrån vilken typ av biverkning som nämns oftast. Detta är dock en kvalitativ studie med ett 

begränsat urval så resultatet av prevalensen för olika symptom bör ej generaliseras. 

I materialet nämndes följande biverkningar: 

 

• Trötthet eller upplevelser av att bli trög/seg.  

 

I 7 av inläggen nämns sådana upplevelser efter att medicinering med SSRI satts in. 

 

I ett inlägg som berör SSRI-preparatet Citalopram förmedlas tex följande: 

”Det funkade bra tills antideppen blev bara jobbig; gjorde mig seg och deppig, känslokall. 

Men nu har jag slutat med den och mår bättre…”  

(Korallhavet) 

 

• Nedsatt sexuell funktion 

 

I 5 av inläggen nämns nedsatt sexuell funktion som en upplevd biverkning.  
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”Provade Zoloft för några år sedan men lade ner just på grund av att den sexuella biten blev 

avgjort sämre. I och för sig är inte lusten på topp när man är deprimerad, men det är en helt 

annorlunda situation att vara snöpt sexuellt. Det tog dock inte lång tid efter att jag kickat 

pillerna innan allt fungerade igen”. 

 (Flashback Forum) 

 

• Sömnproblem 

 

I tre av inläggen fanns beskrivningar av sömnproblem som upplevda biverkningar av SSRI. 

 

”Vaknar ibland varje timme och efter klockan tre sover jag i stort sett ingenting alls. På 

jobbet är jag som en zombie och har liksom ingen koll! Har fått stilnoct men då blir 

huvudvärken bara värre plus att jag fortfarande vaknar flera gånger och blir dubbelt så seg 

under dagen”. 

(Korallhavet) 

 

 

Utöver dessa biverkningar beskrivs viktuppgång alternativt viktnedgång i flera inlägg. Även 

erfarenheter av att känna sig overklig eller känslomässigt frånvarande förmedlas i några 

inlägg som biverkningar av medicinering med SSRI. 

 

 

 

Val av SSRI-preparat och/eller dosering. 

 

Ett mycket vanligt tema i materialet var redogörelser och jämförelser kring olika specifika 

preparat och även kring dosering. Erfarenheter från andra efterfrågas tex när ngn just ska 

börja sin medicinering eller kanske byta preparat på förslag från läkaren. Även hur hög eller 

låg dos man står på förmedlas och diskuteras utifrån aspekter som preparatets effekt och 

eventuella biverkningar. Många gånger utdelas tips till någon som undrat kring just dessa 

frågor. 
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”Ni som äter fevarin, hur stor dos tar ni och hur lång tid tog det innan ni märkte av någon 

effekt? Jag äter 50 mg nu och kanske ska få höja till 75. Är det en normaldos?” 

 (Korallhavet) 

 

En annan deltagare svarar genom att citera vad Fass skriver om just Fevarin och avslutar 

inlägget med ”…Alltså, vilken dos som hjälper just dig är individuellt. Fass är en mycket bra 

sida för övrigt om du söker info om mediciner.” 

 

 

 

Uppmuntran och stödjande kommentarer. 

 

Ofta fanns i urvalet exempel på stödjande kommentarer eller uppmuntrande svar på inlägg 

eller problem som någon formulerat. Ofta kom dessa i slutet av inläggen och innehöll såväl 

uttryck för empati som lyckönskningar för framtiden. En skribent efterfrågar erfarenheter av 

effekten beträffande ett visst SSRI-preparat samt uttrycker oro för att gå upp i vikt i samband 

med behandling. Här återges en del av ett svar som följde: 

 

”När jag började med den tyckte jag att den hade stor effekt på mig och några problem med 

vikten har jag heller inte märkt. Hoppas du kommer att må bättre om ett tag nu. 

 Hälsningar …” 

 (Passagen) 

 

 

Relationella erfarenheter / beskrivningar. 

 

När det gäller SSRI förefaller mycket av det som finns i texterna behandla individuella 

erfarenheter av hur tex en individ svarar på en viss medicin och vilka biverkningar den som 

medicinerar kan råka ut för. Men i texterna finns också teman som berör relationer. Såväl 

positiva som negativa effekter av behandling ges av vissa skribenter ett relationellt 

sammanhang.  
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”Jag vet att alla har olika erfarenheter av olika preparat men jag känner mig så förtvivlad 

nu! Jag skulle ju bli en bättre mamma, en som kunde gå med barnen till simhallen eller på bio 

med, en som kunde gå på föräldramöten och klassfester! Nu är jag bara trött och vill sova! 

Har svårt att tro att biverkningarna ska gå över för det är bara samma var eviga natt och 

dag. En enda dag till känns hemsk för att inte tala om en vecka.”  

(Korallhavet) 

 

 

Explicita frågor om andras erfarenheter / kunskaper. 

 

Tydligt är att många skribenter söker konkret information av faktisk karaktär som tex om ett 

visst preparat verkligen är ett SSRI-preparat eller något annat antidepressivt läkemedel. Men 

även konkreta frågor kring andras erfarenheter av ett visst fenomen eller en viss omständighet 

dyker upp i texterna. 

 

”Någon som tagit sig ur en depression med hjälp av enbart KBT? Har försökt på egen hand 

men har svårt att se att det funkar på en depression med ångest och sömnstörningar…Har ätit 

SSRI till och från men besvären har kommit tillbaka…”  

(Flashback Forum) 

 

 

Erfarenheter eller åsikter utifrån relationen läkare – patient.  

 

Kontakten mellan behandlande läkare och patient kommenteras i vissa inlägg.  

Såväl vad läkaren säger eller informerar om avhandlas som kvaliteten på relationen eller 

samtalet. Faktorer som förtroende, tillit, respekt, auktoritet finns med i texterna för att nämna 

några exempel. Här ett utdrag ur ett svar till någon som undrat över olika antidepressiva 

läkemedel: 

 

”SNRI, SSRI…det är olika typer av antidepp, men de olika SSRI kan ändå ge olika effekt (och 

bieffekt). Cymbalta har jag hört mycket bra om, men det är relativt nytt på marknaden (enligt 
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min läkare). Generellt tycker jag att läkaren ska kolla upp detta åt dig. Men stå på dig och 

ställ lite krav på läkaren.”  

(Korallhavet) 

 

 

 

ANALYS OCH DISKUSSION 
 

Då depression är en folksjukdom i Sverige är följaktligen en deprimerad patient en vanlig 

patient. Hans eller hennes anhöriga är vanliga anhöriga. Förskrivning av SSRI har idag blivit 

en så pass vanlig behandling att de skribenter som uttrycker sig i denna studie skulle kunna 

kallas för vanligt folk. Här infinner sig eventuellt en metodologisk svårighet; För att göra ett 

urval på internet krävs för det första att hitta ”rätt” forum via en sökmotor. I denna studie har 

Google använts. Vidare krävs ett adekvat sökord som inkluderar det material som önskas och 

exkluderar det som inte önskas. Genom att använda sökordet ”SSRI” har urvalet begränsats 

till inlägg eller korrespondenser som någonstans i texten innehåller ordet SSRI. De inlägg 

som inte innehåller detta ord eller som inte ”hör ihop” med något annat inlägg med ordet 

SSRI finns sålunda inte med. Om valet av SSRI som sökord exkluderat inlägg som för 

ändamålet annars hade varit relevanta skulle detta kunna ses som en metodologisk svaghet.  

 

Syftet har varit att se vad ”folk” uttrycker när de beskriver sina erfarenheter kring depression 

och SSRI. Finns det vanliga teman? Säger man något här som man inte säger i andra 

sammanhang?  

 

En reflektion rör givetvis all kommunikation kring biverkningar. Det var det tema eller ämne 

som förekom i allra flest inlägg (31 av 82). Detta fynd skulle kunna tolkas på oändligt massa 

olika sätt men en jämförelse blir för mig intressant: I de kliniska riktlinjer som finns för 

depressionsbehandling bör läkare ”informera om bieffekter men ge dem dess rätta 

proportioner” (www.internetmedicin.se). Jag har också talat med flera läkare som säger att de 

informerar om biverkningar först vid uppföljning av påbörjad medicinering med argumentet 

att en deprimerad patient ser allt med ”svarta glasögon” och skulle då bara fokusera på 

negativa och inte det positiva, dvs den önskade effekten.  
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Den jämförelse jag vill göra rör endast skillnaden mellan vad som anses vara ”rätta 

proportioner” i läkarnas kliniska riktlinjer jämfört med vilka proportioner just biverkningar 

får i studien. En tänkbar fråga skulle kunna vara: Är det så att det är svårt att kommunicera 

kring biverkningar i patient – läkar – relationen? Talar patienter tyst om upplevda 

biverkningar i läkarrummet men inte utanför? Talar läkarna tyst om biverkningar? Kan det 

finnas oklara anledningar till att läkare alt. patienter inte tar upp frågan i sådana fall? 

 

I en studie publicerad i Läkartidningen, feb 2005, är syftet att undersöka distriktsläkares 

kunskap om och inställning till sexuella biverkningar relaterade till behandling med 

antidepressiva medel. (Bodlund, et al. 2005). I en enkät till allmänläkare framkom att 

medvetenheten om problemet är god och att de flesta informerar sina patienter om sexuella 

biverkningar. Vad gäller sexuella biverkningar förekom detta som tema i 5 av inläggen min 

studie. Detta ska ej diskuteras vidare här men den höga andelen inlägg på internet med 

biverkningar som tema väcker naturligtvis fler frågor att fundera över. 

 

Det näst vanligaste temat i urvalet var val av SSRI-preparat och/eller dosering (25 av 82). 

Detta kan ju tyckas vara en fråga för läkaren då han eller hon besitter den medicinska 

kunskapen och ansvarar för såväl valt preparat samt rätt dosering. Så varför blir detta ett så 

pass stort ämne i ett forum där experterna inte deltar? Vad kan man tänka om det? Hade man 

inte kunnat förvänta sig att ”folk” skulle ta chansen att kommunicera kring andra ämnen eller 

aspekter i ett så pass annorlunda forum? En hypotes bland många skulle kunna vara att man 

sätter stor tilltro till olika medicinska avvägningar och justeringar, tex sänka alt höja dosen, 

byta preparat osv? Det var ju också så att ämnen om olika former av samtalsbehandling inte 

alls förekom speciellt frekvent i materialet. Detta frågade man sällan om.  

 

En annan omständighet som blir komplex om det skulle handla om en hög tilltro till 

medicineringens positiva effekter är den metaanalys som publicerats i nättidskriften Plos 

Medicine angående just SSRI (Kirsch, et al. 2008). Studien undersöker hur stor effekt 

antidepressiva läkemedel har i relation till placebo. I denna studie fann man ingen klinisk 

signifikans för att medicinen hade större effekt än placebo. Resultaten ändrades inte nämnvärt 

beroende på vilket preparat som studerats eller hur lång tid behandlingen hade pågått. Vid 
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svåra depressioner fann man dock en klinisk signifikans vad gäller skillnaden mellan medicin 

och placebo men det var inte medicinens effekt som var större utan placeboeffekten som 

minskade med ökad svårighetsgrad på depressionen.  

 

Utifrån resultatet av denna metaanalys skulle man lite provocerande kunna säga att 

skribenterna i min studie är upptagna av ”fel” saker, eller åtminstone att de sätter sin tilltro till 

något som för de flesta (de med lindriga eller måttliga depressioner) inte spelar så stor roll!? 

 

Vidare hade 12 av de 82 studerade inläggen teman som var relationella. I dessa inlägg 

beskrevs tankar / upplevelser kring hur depressionen påverkade skribentens relationer till 

andra, vanligen till närstående som barn, föräldrar, partners, vänner mfl. Likaså förekom 

tankar / upplevelser kring hur de upplevda biverkningarna påverkade ens relationer till andra. 

 

Att depression påverkar fler än den drabbade är väl känt. I vissa informationsskrifter om 

depression finns separata rubriker för anhöriga som tipsar om hur de kan förhålla sig för att 

stödja den deprimerade och vilka eventuella påfrestningar relationen kan utsättas för (SBU, 

patientbroschyr, 2004). 

 

När det gäller hur biverkningar av SSRI påverkar den drabbades relationer till närstående är 

däremot kunskapsläget ett annat. Mig veterligen finns inga studier alls inom detta område, 

trots att man kontinuerligt kan ta del av vetenskapliga studier av just biverkningar. De 

biverkningar som beskrivs i materialet skulle alla, så som jag ser det, kunna få konsekvenser 

inte bara för individen utan också för de nära relationer som individen har. Hur påverkas 

exempelvis en kärleksrelation av att den ena parten tappar den sexuella lusten eller förmågan? 

Eller hur påverkas en föräldra-barn-relation av att mamma eller pappa känner sig seg eller 

trög eller känslomässigt frånvarande? Dessa symptom beskrevs på flera ställen i materialet 

som ett relationellt problem, inte bara som ett problem för individen. 

 

En given svårighet när det gäller dessa tankegångar rör det faktum att de beskrivna 

biverkningarna av medicinering med SSRI i många fall liknar de symptom som själva 

depressionen ger. Att känna sig seg, trög eller förlora den sexuella lusten är inga främmande 
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symptom för en deprimerad person. Så vad är vad i sammanhanget? Detta förhållande är 

givetvis komplicerat men därmed inte oväsentligt.  

 

Vi vet idag mycket om vad en depression kan innebära för en individ och för hans eller 

hennes närmaste. Vi vet allt mer om vad medicinering med SSRI kan innebära för individen. 

Vet vi något om vad SSRI kan innebära för individens nära relationer? En gissning skulle 

kunna vara att SSRI för vissa har inneburit en hjälp också sett i ett relationellt perspektiv. För 

andra kanske tvärtom. Problemet är att det är just gissningar. 

 

 

Slutsatser 

 

Att man i materialet i så hög grad uppehöll sig kring upplevda biverkningar av medicinering 

med SSRI manar till eftertanke. När läkarnas kliniska riktlinjer vid depressionsbehandling 

talar om att ge informationen om eventuella biverkningar dess rätta proportioner kan man 

utifrån denna studies resultat undra vilka de ”rätta” proportionerna är? En alltför stor 

diskrepans mellan hur stort detta tema är bland patienter jämfört med hur stort det är bland 

läkare blir självfallet djupt problematisk. 

 

Även de många diskussionerna kring vilket SSRI-preparat man stod på och all 

kommunikation kring dosering väcker frågor att besvara. Upptagenheten av detta tema skulle 

kunna vittna om en hög tilltro till att det med ”rätt” preparat och ”rätt” dos kommer att ordna 

sig till det bättre. I ljuset av ovan nämnda studie som visar att SSRI vid lindriga och måttliga 

depressioner knappt är effektivare än placebo infinner sig frågan om det i stället skulle vara 

mer fruktbart att rikta förhoppningarna mot något annat? 

 

Slutligen förekom det ofta utsagor om relationella konsekvenser av upplevda biverkningar. 

Detta område förefaller bokstavligen obeforskat. Vi vet ju en del om den deprimerade och 

konsekvenser för hans eller hennes nära relationer. Men vad vet vi om SSRI i detta 

sammanhang? Inom detta område behöver vi kunskap. De som utan att själva veta om det 

bidragit med material till denna studie förefaller veta en del. 
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