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Sammanfattning 

 

Introduktion: Demens är en vanligt förekommande sjukdom. Varje år blir 15000–
20000 drabbade. Med ökad ålder och nya läkemedelsbehandlingar mot andra 
sjukdomar kommer antalet äldre att öka och med det antalet personer med demens. 
Med demens följer ofta beteendemässiga och psykiska störningar (BPSD). Ca 90 % av 
personerna med demens kommer att utveckla minst ett beteendesymtom och ca 75 % 
två eller fler. BPSD för med sig stor sorg och ökade vårdkostnader. För de anhöriga 
blir det en sorg att se sin nära förändra sin personlighet och utveckla ett nytt 
beteende och för vårdpersonaalen kan det uppstå stora problem i behandlingen. 
Behandlingen för BPSD har förändrats genom åren från att ha varit traditionell 
antipsykotika-behandling med skadliga biverkningar till att i dag se helt annorlunda 
ut. Innan läkemedel sätts in bör man försöka minska symtomen genom icke-
farmakologisk behandling. Om läkemedelsbehandling ändå blir aktuell så 
rekommenderas i första hand SSRI-preparat.  
 
Syfte: Att undersöka om SSRI-preparat har någon effekt på BPSD och vilka 
biverkningar som uppstår. 
 
Metod: I PubMed har artiklar om SSRI-behandling vid BPSD gjorts. Ett antal 
hittades och har använts som underlag till litteraturstudien 
 
Resultat: I de studier som använts har resultaten visat på en förbättring av BPSD-
symtom hos människor med demens. Förbättringarna förstärks över tid och varierar 
med dos.  Studierna har också visat på väl tolererade biverkningar av SSRI-
behandling. 
 
Nyckelord: Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, SSRI, demens, AD 
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1. Introduktion 

1.1 Demens och Alzheimer sjukdom 

 
Demens är en sjukdom som innebär varierande grad av minnesstörningar, 
emotionella, beteendemässiga och neurologiska funktioner (1). Egentligen är det 
diagnosen för ett antal symtom som kan uppkomma pga. olika sjukdomar eller 
skador. Man kan dela upp demenssjukdomarna i tre olika grupper beroende på hur 
de uppkommer. Primärdegenerativa sjukdomar är den vanligaste. Den visar sig 
genom att hjärncellerna förtvinar och dör. Dit hör Alzheimers sjukdom, 
frontotemporal demens, Lewy Body demens och demens med Parkinson symtom. 
Andra gruppen är vaskulära sjukdomar som orsakar demens genom sina skador. Det 
kallas även för blodkärlsdemens eftersom det uppträder genom att blodproppar eller 
blödningar stoppar syretillförseln till hjärnan. Tredje gruppen är sekundära 
sjukdomar. Här hittar man skador och sjukdomar som kan orsaka demens men inte 
alltid. Den här gruppen innehåller bla långvarig exponering för lösningsmedel, HIV 
och alkoholmissbruk. Totalt finns det ca 70 skador och sjukdomar som kan leda till 
nedsättningen av intellektuella förmågor (2). För att få diagnosen demens krävs 
också att man har något av följande symtom: desorientering, språkstörning, 
praktiska svårigheter, bristande exekutiv förmåga, omdömeslöshet, affektabilitet, 
känslomässigt avflackande, aggressivitet eller insiktslöshet. Symtomen ska vara av 
den grad att det påverkar arbets- och vardagslivet och medför en sänkning av tidigare 
prestationsförmåga. För att kalla det demens måste symtomen ha funnits i minst 6 
månader och konfusion ska ha uteslutits. Med demensen följer också även depression 
och psykotiska symtom (1). 

Den vanligaste typen av demens är Alzheimers sjukdom (AD). 2010 var ca 200000 
människor i Sverige drabbade av demens och ca 100000 av dessa av AD. Sjukdomen 
startar någon gång mellan 40-65 års ålder, vanligast efter 60 år. I västvärlden är det 
den fjärde största dödsorsaken efter bla hjärt- och kärlsjukdom (4).  Antalet dementa 
och ökar hela tiden pga. att de äldre ökar i antal. Anledningen till ökningen av äldre 
är att vi kan behandla fler och fler sjukdomar samt en fortsatt positiv utveckling av 
hälsan (5).  
 
Sjukdomen är en gradvis stigande neurodegenerativ sjukdom som inte går att bota. 
Man kan bara lindra symtomen. Sjukdomsförloppet startar ofta temporalloben, 
endokrinal kortex, amygdala och hippocampus. De första symtomen är 
minnesproblem som ofta kommer smygande och är diffusa. Man kan i stressade 
situationer se bristande uppmärksamhet och försämrad koncentration. Tidigt i 
sjukdomen har patienten insikt i sin sjukdom och kan då med hjälp av olika strategier 
lösa problemen med den bristande kognitiva förmågan. Gradvis försämras symtomen 
så att patienten inte längre klarar sitt dagliga liv och för anhöriga blir det svårt stt se 
personlighetsförändringen hos den anhöriga (se tabell 1). Sent i sjukdomen kommer 
det bara att finnas stunder av psykisk klarhet (1). Alzheimer sjukdom brukar man 
kallas för de anhörigas sjukdom – och i Sverige finns drygt 500000 anhöriga till en 
AD-sjuk person (4). 
 
Förutom nedsatt IADL (instrumental activities of daily living)och PADL (personlig 
ADL) så drabbas 9 av 10 dementa personer med Alzheimers sjukdom av 
beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD), detta enligt socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för vård av BPSD. IADL innebär dagliga saker som att t.ex. städa 
och tvätta, medan PDAL gäller den personliga omvårdnaden (6,7). I en undersökning 
publicerad i tidningen JAMA september 2002 har man undersökt prevalensen för 
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neuropsykiska symtom hos både dementa och de med mild kognitiv nedsättning 
(MCI). Resultatet visar på att 50 % av de med MCI, förstadiet till demens, och 80 % 
av de dementa uppvisade minst ett symtom enligt skattningsskalan NPI (11). BPSD 
försvårar ytterligare både för personal på boenden samt familjen pga. symtombilden 
som innefattar bla skrik, nattvandring, vanföreställningar och fult språk (7) 
 

Tabell 1 
Uppdelning av funktionsnedsättningen i AS. Omarbetad tabell från referens 6 

Mild demens Nedsatt IADL (Instrumental Activity of Daily Living) 
t.ex. handla, städa 
Inaktivitet/nedstämdhet 
Ångest/oro 
Irritabilitet/likgiltighet/glättighet  
Egeninsikt finns fortfarande  
Stört episodiskt närminne 
Lätt afasi, svårighet att finna ord 
nedsatt simultanförmåga 

Mild-måttlig demens Ytterligare nedsatt IADL 
Egeninsikten försämrad/fattas 
Tydliga närminnesstörningar 
Bristande orienteringsförmåga 
Början till problem att uttrycka sig, förstå och att 
hitta  

Måttlig-svår demens Nedsatt PADL (personlig ADL), personlig skötsel – 
hygien, äta, klä på sig 
När- och fjärrminnet är nedsatt 
Svårigheter i att uttrycka sig och förstå 
Svårigheter att läsa, skriva, räkna, tänka abstrakt 
Störd varseblivning 

Svår demens Ytterligare nedgång i PADL-funktioner 
Nedsatt gångförmåga 
Inaktivitet, ångest/oro, aggressivitet, skrikbeteende, 
vanföreställningar/hallucinationer 
I övrigt som ovan 

 
I dagsläget finns ingen behandling för demens istället försöker man dämpa 
symtomen. Vilket innebär att de får symtomatisk behandling för att motverka 
kognitiva oförmågan som uppstår vi minskad mängd av acetylkolin(ACh) i hjärnan. 
Behandling av personer meddemes handlar om i huvudsak två strategier: 
acetylkolinesterashämmare (ACh-hämmare) och memantin.  
 
Effekten för ACh-hämmare är selektiv på de kognitiva nedsättningarna och 
förbättring ses främst på kommunikationsförmågan, uppmärksamheten samt 
koncentrationsförmågan. Det finns tre preparat; donepezil, galantamin och 
rivastigmin. Effekten av dem är att de hämmar nedbrytningen av ACh och det medför 
en ökning av transmittorsubstans i hjärnan. Memantin är en icke-kompetetiv NMDA-
receptorantagonist som stabiliserar glutamataktiviteten i NMDA-receptorn. Det 
minskar överstimuleringen och i sin tur kalciumöverbelastning i neuronen som kan 
leda till skada eller död på cellerna. Memantin används vid måttlig/svår AD och man 
kan se snabba kognitiva förbättringar (1). 
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1.2 Beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) 
 
Ett antal vanliga icke-kognitiva symtom vid demens fick 1996 samlingsnamnet 
Behavioral and Psychological Symtoms in Dementia, BPSD, tidigare kallat 
beteendestörningar (6,9). De störningar i beteendet man kan se är skrik, rastlöshet, 
agitation, vandrande, kulturellt opassande beteende, ohämmad sexualitet, 
svordomar, samlande och förföljande beteende. De psykiska symtom som ses är 
ångest, depression, hallucinationer och vanföreställningar (9). 
 
Eftersom att BPSD är ett antal olika symtom hos olika demenstyper har det varit 
svårt att sätta en enhetlig definition. Man saknat också kunskap om förloppet hos de 
olika varianterna hos olika demensdiagnoser. Vid en europeisk studie på 2800 
demenssjuka har man genom en faktoranalys fastställt fyra grupper med symtomen; 
affektiva symtom, psykosymtom, hyperaktivitet samt apati (se tabell 2). Dessa 
symtom fann man hos alla i försöket oavsett ålder, kön eller demenstyp (6). 
 
I en artikel av Liperoti et al står det att BPSD hos dementa är mycket vanligt. Så 
många som 90 % upplever minst ett symtom och 1/3 har grava problem med flera 
symtom. Tidigt i AD-förloppet är störningarna ofta diffusa beroende på diagnos. De 
som har Lewy Body syndrom eller frontotemporaldegeneration upplever i ett tidigare 
skede av AD-sjukdomen BPSD-symtomen. 
 
Senare i sjukdomen försämras symtomen och ger ökad risk för psykoser och med 
dem aggressivitet och agitation. I det här skedet är sjukdomen mycket svår för alla i 
omgivningen, livskvaliteten försämras för den sjuke och dess anhöriga. Det medför 
ofta inläggning på vårdinrättning med ökade vård- och medicinkostnader då det 
blivit för tungt att ta hand om den demenssjuke i hemmet (11).  
 
Anledningen till BPSD är komplicerad och knuten både till sociala, biologiska och 
fysiologiska anledningar (6).  Man vet inte riktigt fullt ut den patofysiologiska 
mekanismen bakom BPSD hos dementa. Men enligt Zarros et al 2005 så är det en 
kombination av försvagningar i serotogen aktivitet, kolinerga system, endokrina 
hormonnivåer, näringsintaget, genetiska arvet samt vårdsituationen/omgivningen. 
Hos de flesta gamla som får demens är de beteendemässiga och psykiska symtomen 
tydligare än den kognitiva dysfunktionen. Neurotransmittorer, främst serotonin, är 
den viktigaste regulatorn för många symtom vid BPSD så det är sannolikt att selektiv 
degeneration av dessa transmittorer påverkar sjukdomsbilden negativt (25).  
Serotonin har visat sig höra samman med vissa neuropsykiska symtom som agitation, 
aggressivitet, depression och psykoser. Eftersom dessa symtom är en stor och viktig 
orsak till oro hos både den sjuke och dess omgivning är det av stor vikt att behandla 
dem på ett bra sätt (10). 
 Sociala utlösande faktorer kan vara kränkning och feltolkning i vårdsituationen, 
stress samt nya okända miljöer. Obehandlad smärta eller UVI och förstoppning är 
exempel på bilologiska faktorer som förvärrar och startar symtomen. 
Många äldre med demens utvecklar ett skrikbeteende som kan bero på begränsad 
rörlighet och ångest. Skrikbeteende kan vara mycket att få bort om det väl startat. 
Den fysiska och verbala aggressionen kan vara en protest mot att den privata sfären 
inkräktas. Många har störd nattsömn som bero på hemlängtan (6). 
 
BPSD-symtomen är ofta en stor belastning för anhöriga, omgivningen och 
vårdpersonal. Det medför ofta stora kostnader då dygnet runt-omsorg behövs och 
ökad medicinering ofta behövs. Med ökad medicinering ökar också risken för 
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biverkningar då det är en svårmedicinerad grupp människor. Då personen med 
demens inte får sin vilja igenom eller känner sig trängd kan den svara med agitation 
eller fysisk aggressivitet. Det är viktigt att komma ihåg att den sjuke kan vara i ett 
stresstillstånd och ha en störd verklighetsuppfattning och därför inte kan behärska 
situationen. För vårdpersonal kan situationen bli så betungande att det kan leda till 
utbrändhet eller att byte av arbetsplats kan bli aktuellt (10). 

Tabell 2 
Symtomindelning av BPSD. Omarbetad tabell från referens (6) 

Affektiva symtom Depression 
Mani/hypomani 
Ångest/oro 
Irritabilitet 

Psykosymtom Hallucinationer 
Vanföreställningar 
Felaktig identifiering 

Hyperaktivitet Psykomotorisk agitation – verbal och 
fysisk, aggressiv/non aggressiv, 
vandringsbeteende och ropbeteende 
Sömnstörning 

Apati Initiativlöshet 
Tillbakadragenhet 
Förlust av intressen 

 

 

 1.3 Behandling av BPSD 
 
1.3.1 Antipsykotikabehandling vid BPSD förr och nu 
 
Tidigare var det mycket vanligt att man använde antipsykotiska läkemedel vid BPSD 
hos personer med demens. Många har fått det under lång tid och kombinerat låg- och 
högdospreparat, 1:a generationens antipsykotika, som levomepromazin och 
haloperidol. Anledningen att man använde dessa preparat var deras dokumenterade 
effekt på psykotiska symtom, agitation och aggressivitet vis schizofreni. Dessa 
preparat används även vid demens vid oro, ångest, vandrande och ropbeteenede. Då 
beteendesymtomen minskade av behandlingen ökade istället de kognitiva 
bieffekterna och den motoriska funktionen försämrades. Vid behandling med 
lågdosantipsykotika kunde man se sederande och antikolinerga biverkningar medan 
högdospreparaten främst gav extrapyramidala effekter. Senare introducerades 2:a 
generationens antipsykotika, kallad atypisk neuroleptika. Med den här typen av 
preparat kom risperidon som tog över mer och mer av haloperidolanvändningen. 
Med ökad användning av risperidon minskade risken för parkinsonism och 
extrapyramidala bieffekter. Risperidon godkändes som behandling av ospecifika 
orostillstånd hos dementa. 2004 ändrades godkännandet efter en metaanalys som 
visade på ökad risk för stroke, TIA och ökad dödlighet vid användning av risperidon 
hos patienter mad demens. Indikationen stramades åt och ändrades till 
korttidsbehandling (upp till 6 veckor) av ihållande aggressivitet hos patienter med 
måttlig till svår Alzheimers sjukdom, som inte svarar på behandling med icke-
farmakologiska metoder och där det finns risk att patienten kan skada sig själv eller 
andra. Även hos preparat som aripiprazol, olanzapin och quetiapin har man sett 
samma ökade risker (6). 
 
Socialstyrelsen gav 2010 ut riktlinjer för behandling vid psykisk sjukdom och 
konfusion vid demens (7). Där påpekas att vid psykisk sjukdom och aggressivitet hos 
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personer med demens används fortfarande antipsykotiska som risperidon, 
haloperodol och olanzapin ibland och i enstaka fall används quetiapin (12). 
Läkemedelsregistret från december 2006 visar på att av alla individer över 80 år 
använde 4,7 % antipsykotiska läkemedel, 53 % av dessa använde risperidon. 2007 såg 
man en lite minskning i antipsykotika-användningen till 4,5 % av 80 år och äldre. 
Socialstyrelsen gjorde 2002 en undersökning på användandet av antipsykotika på 
boenden och fann att 20 % av patienterna använde preparaten (6). Fördelar man ser 
med behandlingen är förbättring av psykiska symtom då vårdinsatserna inte räcker 
till. Nackdelarna är biverkningar i form av extrapyramidala effekter, kognitiv 
försämring, aptit- och viktnedgång, hyperglykemi, stroke, ökad dödlighet och fallrisk. 

1.3.2 Behandlingsrekommendationer för BPSD 
 
Det finns god vetenskaplig grund för icke-farmakologisk behandling av BPSD. Därför 
bör det första man tittar på vara den omgivande miljön samt bemötandet av den 
sjuke. Hos varje sjuk bör en demensutredning göras och behandling sättas in vid 
behov. Man bör också se över omvårdnadsbehovet och agera utifrån det med ev. 
inläggning på vårdavdelning. Det är viktigt att alla inblandade patient, anhöriga samt 
personal får information om sjukdomens grad för god omvårdnad och trygghet. 
Behandlingen bör enligt Västerbottens läns landstings terapirekommendationer 2013 
gå ut på: 

 utredning av symtom och tänkbara orsaker samt utlösanade moment 

 översyn av befintlig läkemedelslista, sätta ut olämpliga läkemedel som har 
negativ påverkan på CNS – antikolinerga preparat 

 skapa en god vårdmiljö samt ett bra bemötande av patienten 

 om ovanstående inte är nog så är läkemedelsbehandling ett alternativ 
 
Vid symptom som depression, irritabilitet, agitation samt oro är 1:a-
handspreparatetet SSRI-preparat som citalopram och sertralin då icke-farmakologisk 
behandling hjälper. Men man bör se upp med irritabilitet och agitation som även är 
symtom på mani/hypermani och där behandling med antidepressiva kan förvärra 
sjukdomsbilden. Bakgrunden till symtomen bör utredas innan behandling sätts in. 
Då patienten har psykotiska symtom samt aggressivt beteende som verkar orsaka 
lidande eller utgöra fara för andra och sig själv kan risperidon sättas in. Det bör ske 
under en begränsad tid, användas med försiktighet och dosen ställs in individuellt, 
maximalt 1,5 mg/dygn, pga. den allvarliga biverkningsbilden. Risken för stroke och 
TIA ökar med användningen. Om risperidon ska användas så ska de planera sin 
korttidsbehandling med utverdering efter 2 veckor. Därefter ska regelbundna 
utverderingar göras ofta om behandlingen ska fortsätta(14).  
Vid behov av akut lugnande/sövande kan man under kort tid och under strikt 
översyn använda klometozol. Preparatet saknar kliniska studier för BPSD men är 
godkänt för sömnstörning, agitation och förvirringstillstånd inom geriatriken. Det 
följer potentiellt allvarliga biverkningar med läkemedlet samt en stor risk för 
beroende. Då ångest är mest framträande kan man använda kortverkande 
benzodiazepinen oxazepam. Oxazepam bör bara användas korta perioder då ingen 
positiv effekt setts vid långtidsbehandling. Biverkningar vi behandling med 
benzodiazepiner är ökad risk för fall, ökad kognitiv nedsättning och ökad agitation 
6,14). 
 
 

1.4 Selektiva serotoninåterupptagshämmare SSRI 

Förändringar i stämningsläget beror sannolikt på negativ påverkan av serotonin- och 
noradrenalinaktiviteten (1). Serotonin är en signalsubstans som finns i hypotalamus, 
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limbiska systemet, cerebrellum, retina och i ryggmärgen. Det utsöndras även av 
blodplättar och celler i mag- tarmkanalen. Påverkan av serotonin sker på humöret, 
aptit, sömn, vakenhet och kognitiva förmågor som minne och inlärning. Vid 
degeneration av neuron i CNS kommer mängden extracellulärt (utanför cellerna) 
serotonin att minska. Det kommer att ge påverkan på bla humöret.  
SSRI-preparat anses öka det extracellulära serotoninet genom att förhindra eller 
åtminstone fördröja återupptaget i presynapsen genom att selektivt hämma 
serotoninupptaget i nervterminalerna. Eftersom att påverkan är selektiv påverkas 
inte återupptaget av noradrenalin och dopamin. Resultatet blir vidarebefordrade 
nervimpulser till postsynapsen mha förstärkt signalsubstans samt liten påverkan på 
psykomotoriska funktioner samt endast låg grad av sedering. Behandlingseffekt av 
SSRI-preparat ses efter 7 dagar men behandling bör pågå längre för att se full 
effekt(15,16,25).  
 
 

1.5 Syfte 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens vållar stor sorg, arbete och 
ekonomiska medel för alla inblandade. Alzheimers sjukdom kallas för de anhörigas 
sjukdom och BPSD är väldigt vanligt vid AD. Det som ofta orsakar de största 
problemen är just symtomen vid BPSD. 
 
Eftersom andel äldre blir fler och fler och åldern ökar så kommer det här att bli ett 
ökande problem. Äldre personer meddemens är dessutom en grupp människor som 
ofta behöver många olika mediciner samtidigt som förändringen i kroppen som 
kommer med ålder gör att det är svårt att medicinera dem utan att det uppstår 
biverkningar. Den behandling som tidigare har använts har gett en rad olika 
biverkningar och effekten har inte alltid varit bra. Syftet med den här rapporten är 
därför: 
 

 Vilken effekt har SSRI på BPSD? 
 

 Vilka biverkningar uppstår? 
 
 

2. Metod 

 
Till detta arbete har en litteraturstudie gjorts. PubMed och Google är de sökmotorer 
som använts. I Google har sökorden BPSD, demens och SSRI använts. Länkar till 
läkemedelsverket, socialstyrelsen, internetmedicin och läkemedelsboken hittades och 
användes för bakgrundsfakta och läkemedelsrekommendationer. I PubMed söktes 
med termerna 

 Serotonine and alzheimer disease 

 Behavioral disorders and alzheimer disease 

 SSRI and dementia and cochrane 
Sökningen resulterade i ett antal träffar och begränsades till fulltext-artiklar. I 
sökningarna användes även relaterade artiklar. Av de artiklar som hittades har 
samtliga abstract skummats igenom och 7 artiklar valts ut. Av dessa är samtliga 
orginalartiklar. Sökningarna har ägt rum mellan 29 januari och 14 mars 2013. 
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3. Resultat 

 
Resultatet i den här rapporten är baserad på 7 st. orginalartiklar. 
 
Resultaten i artiklarna är baserade på olika skattningsskalor BPSD-symtom. De mest 
förekommande är nedanstående. Samtliga skattningsskalor finns förklarade i bilaga 
1. 
 

Neuropsychiatric Inventory - NPI: poängsätter symtomen vanföreställningar, 
hallucinationer, agitation/aggressivitet, depression/dysfori, ångest/oro, 
apati/likgiltighet, eufori, hämningslöshet, irritabilitet/labilitet, avvikande motoriskt 
beteende, sömnstörning och aptitstörning på två sätt. Frekvens 0-4 och 
svårighetsgrad 0-3 för varje beteende är bestämd och multiplicerad gällande en 
domänpoäng på 0-12. Domänpoängen är summerad till totalpoäng på 0-144, där 
högre poäng indikerar större psykopatologi. För sjukhem finns egen skala NPI-NH 
(9,23). 
 

Cohen-Mansfield Agitation Inventory – CMAI: värderar 29 olika typer av 
agitationsbeteenden i frekvensen 1-7. Indelning kan ske i aggressivt beteende, fysiskt 
icke-aggressivt beteende och verbalt agiterat beteende. Sammanlag skattning kan 
även göras (9). 

Behavioral pathology in AD rating scale – BEHAVE-AD: 7 grupper med 25 
symptom i skalan 0-3.  Symptomen är indelade i paranoida tankar och 
vanföreställningar, hallucinationer, förändringar i aktivitetsgrad, aggressivitet, 
symptom vid störd dagsrytm, affektiva symptom, ångest/oro och fobier. Av de 25 
delarna så motsvarar 12 paranoida tankar, vanföreställningar och hallucinationer (9). 

3.1 Studie 1 
 
Lanctôt et al har 2002 i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, 
crossover-studie (17) undersökt vilken effekt sertralin har på beteendestörningar på 
alzheimersjuka patienter inlagda på långvårdsavdelning på tre olika sjukhus. 
Kriteriet för medverkan var trolig AD under minst 1 år enligt DSM-IV kriteriet för 
degenerativ demens. Andra kriterier var bla beteendeproblematik på minst 8 enligt 
NPI-skalan, max 24 poäng på mini mental test-skalan samt att ordinarie läkare 
godkänt medverkan samt behandling. Exkluderade var de med kognitiv nedsättning 
från annat än AD, kardiovaskulär sjukdom, psykisk sjukdom, kontraindicerad 
diagnos med sertralin/antipsykotika. 
 44 patienter inkluderades preliminärt och av dessa så avslutade endast 21 st., 11 män 
och 10 kvinnor. De var mellan 74 -95 år, varit diagnostiserade med AD mellan 2-10 
år. Ingen av den hade någon noterbar depression enligt Cornell scale for depression 
in dementia men samtliga led av BPSD efter analys av NPI, BEHAVE-AD och CMAI 
vid baslinjen.  Under testets gång tilläts patienterna att om nödvändigt använda 
lorazepam 0,5 mg högst 4 ggr/vecka eller max 3 mg på en och samma dag. 
Lorazepamanvändningen påverkade inte resultatet (dos p=0,76, antal dagar p=0,60). 
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  Testet startades med en två veckor lång washout-period sedan fick patienterna 
antingen 50 mg sertralin eller 1 tablett placebo under tre dagar därefter 100 mg 
sertralin eller 2 tabletter placebo. Efter fyra veckor var fas 1 slut då startade fas 2 och 
en ny washout-period på en vecka den här gången. Efter washout-perioden fick 
patienterna fenfluramin för att kontrollera den serotonerga aktiviteten därefter gav 
de antingen sertralin eller placebo beroende på vad de fått under fas 1. Under 5 besök 
utvärderades deltagarna, utifrån grad av symtom, med den första utvärderingen vid 
testscreeningen och sedan en utvärdering efter varje byte av aktivitet. 
  
Vid jämförelsen mellan sertralin och placebo svarade 8 personer med en minskning 
på NPI-skalan med 4. Aggression, irritabilitet och vanföreställningar visade på störst 
förbättring (signifikans se p-värde i tabellen) mot de som inte svarat på behandlingen 
(se tabell 3).  
 

Tabell 3 
Resultat för sertralin effekt skattat på NPI. Omarbetat diagram från referens 17  

Symptom Minskning på NPI 

Aggression 3 (p=0,001) 

Irritabilitet 2,3 (p=0,004) 

Vanföreställningar 2,3 (p=0,08) 

Motorstörningar 1,5 

Hallucinationer 0,5 

 
Primära analyser på försämring utfördes för att förutsäga framtida sertralinsvar på 
CMAI-skalan. Aggression vid baslinjen, prolaktinrespons samt kön och dess 
påverkan visade gensvar som prediktorer på CAMI:s resultatskala (signifikans 
samtliga p=0,0069).  Kvinnor med varierande grad aggression svarade bättre än vad 
män gjorde. Med ökad grad aggressivitet ökade också behandlings-svaret. På män såg 
de ingen skillnad på behandlingsvaret oavsett beteendegrad.  
 
Sekundära analyser gjordes där sertralinrespons ställdes mot placeborespons och 
antalet positiva resultat från personer som minskat sin NPI med minst 4 från 
respektive grupp ställdes mot varandra för att se vilken som gav bäst effekt. Placebo- 
och sertralineffekten jämfördes även på NPI, BEHAVE-IV samt CMAI. Det resultatet 
blev att det inte fanns någon signifikant effektskillnad mellan sertralin och placebo 
varken på NPI (p=0,77) eller CMAI (p=0,47) hos de som varit med under hela 
studien. Det gick inte se någon signifikant skillnad på aggression heller, varken på 
NPI-skalan (p=0,72) eller på CMAI (p=0,46). Däremot kunde de se en svag 
förbättring på aggression enligt BEHAVE-AD. 
 
Det man kan se ur resultatet vid det primära och sekundära analyserna är en positiv 
förändring främst på aggression. Man kan se en skillnad mellan män och kvinnor där 
kvinnor visar på bättre effekt och dessutom ökar effekten med svårighet i symtomet. 
 
Under undersökningens gång rapporterades biverkningar hos 50 % (11 st.) av 
patienterna av sertralinbehandlingen och 45 % under placebobehandlingen. De 
vanligast förekommande biverkningarna var CNS-påverkan av olika slag samt något 
fall av extrapyramidala symtom, fall och muskelpåverkan. Förutom dessa sågs 
enstaka fall av magpåverkan, muskelpåverkan, funktionssvårigheter 
(placebogruppen) och utslag. 17 personer klarade en dos på 100 mg/dag mycket väl, 3 
behövde en dosreduktion till 50 mg. En patient var tvungen att avbryta studien pga. 
utsättningssymtom efter avslutat antipsykotikabehandling i form av EPS. 
Antipsykotikabehandling sattes in igen. En annan patient fick utslag i munhålan de 
sista fyra dagarna med sertralin, dennes resultat räknades dock in i resultatet. Vid 
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placebobehandlingen förekom fall av dådighet/sedering (tabell 4). Sertralindoser på 
100 mg/dag tolererades väl av 17 st. (77 %) och tre personer behövde en dossänkning 
till 50 mg/dag  
 
 

Tabell 4 
Biverkningar vid sertralin/placebo-behandling. Omarbetad från referens 17 

Biverkning Sertralin antal(%) Placebo antal (%) 

Dåsighet/sedering 2 (9) 5 (23) 

Försämrat minne 3 (14)  

Känslomässig 
avflackning 

2 (9)  

Tardiv dyskinesi 2 (9)  

Tremor 3 (14)  

Fallolyckor 2 (9) 2 (9) 

 

3.2 Studie 2 
 
Siddique et al. publicerade 2002 en retrospektiv studie (18) där data hämtats från 
databasen för Clinical antipsychotic trials of intervention effectiveness in alzheimer´s 
disease (CATIE). CATIE-studien gick på att jämföra effekten av citalopram med 
antipsykotika som risperidon, olanzapin, quetiapin samt med placebo som 
behandling vid psykoser, aggression och agitation hos alzheimer-patienter.  
 
I CATIE-studien fann 421 tillgängliga fall av dessa inkluderades 44st som fick placebo 
i fas 1 och citalopram i fas 2. Man uteslöt personer som nyligt behandlats med minst 
två atypiska antipsykotika. En tvåveckors washout-period utfördes i början, undantag 
gjordes där psykofarmakabehandling ansågs nödvändig av behandlande läkare för 
patienten.  
Analyserade NPI-poäng hämtades från sista utförda kontrollen i varje fas. Första 
NPI-kontrollen gjordes dag 0 vecka 1 och därefter vecka 2,4,8,12,24 och 36. BDI-
tester utfördes vecka 0,12,24och 36 och visade på ett symptomspann mellan 10-20. 
Data saknades under olika delar av studien hos de medverkande. Hos en person 
fanns ingen data, en saknade slutdata för placebo-behandlingen och hos åtta 
medverkande på citalopram saknas data i slutet av fas 2. Mediandurationen i fas ett 
var 36 dagar och för de citaloprambehandlade i fas två 80 dagar. Antalet som 
avslutade fas 1 och gick över till fas 2 var högre än antalet som avslutade fas 2 
 
Testet gjordes i två faser, samt en tredje om läkarna valde det. Fas 1 varade under 
minst två veckor och där randomiserades patienterna till behandling med 
antipsykotika eller placebo. Övergång till fas 2 gjordes av behandlande läkare vid 
bristande behandlingseffekt eller vid förekoms av biverkningar.  Fas två varade 
mellan 2 och 12 veckor och var blindad och randomiserad till antingen citalopram 
eller angiven antipsykotika risperidon, olanzapin och quetiapin). Läkarna hade 
möjlighet att gå vidare till fas 3 med öppet förskriven antipsykotika. Siddique et al 
tittade närmare på data från patienter som randomiserats placebo i fas 1 och i fas 2 5-
30 mg citalopram/dag. Symtom som apati och irritation poängsattes i slutet av fas 1 
och 2 enligt NPI-skalan. Patienterna scannades för eventuell depression enligt Beck 
depression scale (BDI) som på en 0-63 gradig skala värderar graden av depression 
där poäng <10 visar på ingen eller minimal depression. 
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Ett positivt samband kunde ses mellan sertralindos och behandlingstid (p=0,015). På 
symtom som apati, irritation, delirium och hallucinationer och effekten av placebo 
citalopram visade på NPI-skalan förbättringar mellan fas 1 och fas 2 (se tabell 5). 
Förändringarna för apati och irritabilitet samt vanföreställningar var inte statistiskt 
signifikanta men resultaten tydde minskning. 
 
 
Tabell 5 
Omarbetad från referens 18. Förändringar i total-NPI (n=34) på undergrupper  

Skala, symtom Fas Median Wilkoxon Test p-värde 

NPI- 
Total 

Fas 1 
Fas 2 

33 
25 

0,089 

Apati Fas 1 
Fas 2 

5 
2 

0,099 

Irritabilitet Fas 1 
Fas 2 

6 
3,5 

0,739 

Vanföre-
ställningar 

Fas 1 
Fas 2 

3,5 
3,5 

0,780 

Hallucinationer Fas 1 
Fas 2 

1 
0,5 

0,022 

 
 

3.3 Studie 3 
 
Nyth och Gottfries har i en nordisk multicenterstudie (19) publicerad 
1990 studerat citaloprams kliniska effekt på emotionella störningar hos personer 
med demens. 98 personer med måttlig AD, senildemes av AD-typ (SDAT) och 
vaskulär demens (VD) utan övriga sjukdomar som på något sätt kunde påverka 
resultatet. Studien utfördes i tre delar efter en veckas wash-out med placebo mellan 
behandlingarna. Period A bestod av en 4 veckor dubbellindad period där de 
randomiserades antingen placebo eller citalopram. Efter det följde period B under 
åtta veckor med öppen citalopram-behandling. Slutligen period C med samma 
upplägg som period A men med ny randomisering. Doserna i fas A och B, för både 
citalopram och placebo, justerades efter behandlingssvar och eventuell biverkan i ett 
spann av 10-30 mg. Då en fungerande dos hittats användes den resten av studien.  
 
De tittade på svaret på två sätt, kliniskt och biokemiskt. Den kliniska studien gick ut 
på att med hjälp av skattningsskalor se effekten av behandlingen genom förändringar 
av symtomen. Svårigheten av sjukdomen bedömdes enligt Clinical global impression 
scale (CGI) som i sju steg gör en bedömning från 1 – normal till 7 – mycket svår 
sjukdom. Behandlingseffekt bedömdes på en global rating scale i skalan 1 – uttalad 
effekt till 5- knappt märkbar effekt. Vårdbehovet sattes in i en skala om sex steg från 
0 – klarar sig nästan själv till 5 – behöver total hjälp. Symtom, förbättring och 
förändring värderades utifrån geriatric ratio scale (GBS) och Montgomery-Åberg 
depression rating scale (MADRS). GBS delas in i tre under-grupper; motorisk 
försämring, intellektuell försämring samt emotionell försämring samtliga i ett antal 
undergrupper. Vid försökets start, baslinjen, fanns 85 patienter med emotionella 
störningar enligt GBS-skalan. Antalet olika störningar varierade från 1-3 till 4 eller 
fler, vanligast förekommande var bristande motivation. 
 
Under analys av period A slogs AD ihop med SDAT för att få en större grupp. Vid 
avslutad period A sågs en liten men signifikant förbättring av AD/SDAT medan VD-
gruppen var oförändrad. Då jämförelse gjordes mellan baslinjestatus och status efter 
4 veckor sågs en signifikant förbättring för de med citaloprambehandling jämfört 
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med placebogruppen. Under andra perioden sågs en större förbättring hos de som 
tidigare fått citalopram. Jämförelse i MADRAS och GBS-poäng av AD/SDAT vid 
baslinjen respektive efter fyra veckor med placebo ses i tabell 6. Signifikanta 
förbättringar, efter citaloprambehandling i period A, kan ses på samtliga symptom. 
För VD sågs inga signifikanta förändringar varken för citalopram- eller för 
placebogruppen.  
 
Tabell 6 
Omarbetad från ref, 19. Genomsnittliga poäng AD/SDAT 

                                 Citalopram                                   Placebo                                      
                                 Baslinje          Vecka 4         n     Baslinje      Vecka 4       n 

CGI  3,9 3,9 29 3,9 4,0 33 

GBS       

Motorisk 
försämring 

7,4 6,7 27 8,3 7,8 32 

Intellektuell 
försämring 

22,7 21,3 27 20,1 19,9 32 

Emotionell 
avtrubbning 

4,6 3,3 27 4,4 3,8 32 

Konfusion 1,2 0,7 27 1,2 1,1 32 

Irritabilitet 1,3 0,7 27 1,0 0,9 32 

Oro 1,4 0,9 27 0,9 0,7 32 

Rädsla/panik 0,9 0,2 27 0,5 0,3 32 

Depression 1,1 0,5 27 0,7 0,6 32 

Rastlöshet 0,9 0,4 27 0,8 0,7 32 

Total MADRS 8,3 6,1 26 7,7 6,9 29 
 

Under inledandet av B-perioden kunde man se att citalopram gav bättre effekt hos de 
i AD/SDAT-gruppen som tidigare randomiserats den behandlingen än de som fått 
placebo. Vid vecka 8 kunde man se en signifikant förbättring i emotionella 
avtrubbningen, i vecka 12 hade de stannat. De förbättringar som sågs i vecka 4 
stannade kvar under B-perioden. För VD-gruppen kunde inga signifikanta 
förbättringar ses under B-perioden.  
 
De som gick vidare till C-perioden analyserades utan hänsyn till symptom och 
diagnos. Syftet med den perioden var att studera abstinens vid dubbelblindning. Ny 
randomisering gjordes men de fann varken abstinenssymtom eller rebound-effekt. 
Utifrån de använda skattningsskalorna sågs både förbättringar och försämringar i 
olika grupper i slutet av studien. 
 
Den biokemiska undersökningen gick ut på att studera ryggmärgsvätaska(CSF) hos 
15 av personerna i studien. CSF togs genom ryggmärgsprovtagning och frystes ner 
efteråt. Proverna togs vid baslinjen samt efter 8-12 veckor. De kontrollerade nivåerna 
av HVA (katekolamin), 5-HIAA (serotoninmetabolit) samt HMPG(humant melanom 
proteoglykan). Resultatet som sågs var att serotoninmetabolitmängden hade minskat 
och förhållandet mellan HVA och 5-HIAA hade signifikant minskat.  
 
Resultatet i studien tyder på att citalopram har en bättre effekt på BPSD-symtomen 
än vad placebo gjorde på patientera med AD, VD-patienterna visade däremot inte på 
några förändringar.  Efter fyra veckor ses en positiv förändring på samtliga symtom. 
Vid de biokemiska analyserna ses man en minskning i 5-HIIA (serotoninmetaboliten) 
det tyder på en minskad serotoninnedbrytning och därmed en förbättring i den 
serotonerga aktiviteten.  
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Av 96 patienter som scannades för biverkningar sågs de endast hos ett fåtal efter 
citaloprambehandling. Helhetsbedömningen av bieffekter visade inte på några 
signifikanta skillnader mellan citalopram- eller placebobehandling. 11 symptom 
enligt UKU side effect rating scale bedömdes ha behandlingen som trolig orsak hos 
10 patienter med fördelningen citalopram (n=6) och placebo (n=3). En patient hade 
biverkningar under båda behandlingarna. Vissa behandlingar fanns bara under 
citaloprambehandling och andra vid båda behandlingarna (se tabell 7). De flesta 
biverkningarna skattades som milda eller måttliga undantaget var 
svårighet/oförmåga till ejakulation eller orgasm. Bradykardi sågs hos tre personer 
med vanligt vis låg hjärtfrekvens (48, 52 och 60), inga övriga kliniskt signifikanta 
kardiovaskulära reaktioner eller blodtryckspåverkan sågs. 
 

Tabell 7 
Biverkningstyper och behandling. Omarbetad från referens 19 

Biverkning Citalopram 
(n=6) 

Placebo (n=3) 

Sömnighet X X 

Förlängd sömn X X 

Utslag X X 

Ökad trötthet X X 

Koncentrationssvårighet X  

Depression X  

Ortostatisk yrsel  X  

Ejakulationsrubbning X  

Oförmåga till orgasm X  
 

 

3.4 Studie 4 
 
I den här studien av Polloc et al. (20) jämförde man behandling citalopram, 
perfenazin och placebo som akut behandling av BPSD-symtom hos dementa. Under 
perioden oktober 1995 och januari 2000 tittade man på patienter inlagda på 
geriatriska avdelningen vid Western psychiatric institute and clinic. För att dessa 
personer skulle kunna inkluderas i studien krävdes att de uppfyllde kriterierna för 
DSM-IV för diagnostiserad AD, VD eller en mix av de båda. För agiterande och 
psykotiska symtom krävdes minst en 3:a på Neurobehavioral rating scale (NRS). 
Exkluderade blev de med ostabil psykisk sjukdom eller annan neurologisk sjukdom. 
 
Av de tilltänkta 239 inlagda patienterna lämnades medgivande till studien av 92 st., 
sju av dem exkluderades och slutligen randomiserades 85 patienter till behanlings-
grupperna. Innan studiens start fick delatagarna inte använda fluvoxatin eller MAO-
hämmare inom 4 respektive 2 veckor. Kognitionsförbättrande läkemedel tilläts om 
dosen varit stabil i minst 6 veckor.  De började med att genomgå en undersöknings- 
och washout-period på 3-5 dagar. Då togs all psykofarmaka bort. Lorazepam var det 
enda tillåtna om nödvändigt med maxdos på 1 mg/dag. Därefter gick de igenom en 
dubbelblindad randomisering av citalopram 10 mg/dag eller perfenazin 0,05 
mg/dag. Den dosen fick de under tre dagar då doshöjning till 20 mg citalopram och 
0,1 mg perfenazin. Den nya dosen fick de under 11 dagar. Under dessa 14 dagar fick 
den tredje gruppen placebo. Behandlingarna skedde med dubbel dummy- teknik. Vid 
studiens slut var blindningen bruten och behandling skedde enligt behandlande 
läkare.  
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Då patienterna lades in på avdelning gjordes en fullständig diagnostisk samt 
laborativ bedömning av eventuella behandlingsbara orsaker till demens. 
Bedömningar gjordes vid inskrivning, vid baslinjen och efter att patienterna fått 
behandling i 3,10 och 17 dagar eller sista dag vid förtidigt avslut. Utifrån observation 
av och intervjuer med patienterna och vårdpersonal samt granskning av 
dokumentationer tre dagar innan bedömning inhämtades uppgifter av forskare. De 
hjälpmedel som användes vid bedömning var Neurobehavioral rating scale (NRS) 
och Udvalg for kliniske undersørgelser UKU side effect rating scale (se förklaring 
nedan). Utifrån all information och mha skattningsskalorna så fastställdes diagnoser 
enligt ICD-9 (international classification och diseases).  
 
Analysen gjordes enligt intention-to-treat, alla resultat räknades med även från de 
som inte fullföljde hela studien. Kruskal-Wallis test gjordes på autonoma och 
extrapyramidala biverkningar samt parvisa uppskattningar av Wilcoxon rank-sum 
test vid behov. Den absoluta förändringen i NRS-skalan visade på de primära 
förändringarna.  Av alla deltagare, citalopram (n=31), perfenazin (n=33) och placebo 
(n=21), slutförde 39 st. (46 %) 17 dagar med antingen läkemedel eller placebo. 46 st. 
(54 %) avslutade studien i förtid pga. biverkningar (n=14), liten/utebliven effekt 
(n=23), utskrivning pga. tillfrisknande (n=7) samt bristand complience (n=2). 
Fördelningen av förtidigt utskrivna var signifikant lika mellan grupperna (p=0,53). 
 
Under studiens gång minskades den totala NRS (se tabell 8). Då NRS från baslinjen 
användes som kovarians sågs en signifikant skillnad total NRP mellan grupperna 
(p=0,0001). Den parvisa jämförelsen visade på bättre effekt med citalopram och 
placebo (p=0,002) än perfenazin och placebo (p=0,14). Totala NRS visade att 
citalopram hade större effekt än perfenazin (0,64 mot 0,36). Båda läkemedels-
behandlingarna visade på signifikant förbättring för både agitation/aggression, 
psykoser och labilitet/spänning från baslinjeresultatet. För citalopram sågs även 
förändring i kognition och reaktionsfaktorer. Den totala förändringen enligt Kruskal 
Wallis-test på agitation/aggression och labilitet/spänningar var signifikant olika för 
alla tre grupperna (p<0,04 resp. p=0,01). Den parvisa jämförelsen visade bara på 
signifikans för citalopram/placebo på agitation/aggressivitet (p<0,03) och 
labilitet/spänningar (p=0,002) 
 
Tabell 8 
 NPI-poäng före studiestart och vid slutgiltigt resultat 

 NRS Före studiestart Slutgiltigt NRS  

Citalopram 53,5 43,5 

Perfenazin 57,1 49,9 

Placebo 58,3 56,0 

 
 
I studien medverkade 12 patienter som stod under stabil donepezilbehandling som de 
fortsatte med. Av dessa randomiserades 4 till placebo, 2 till perfenazin och 6 st till 
citalopram. Det sågs ingen signifikant skillnad i antalet som behövde lorazepam i mer 
än fem dagar under studien. För att bestämma vad som förändrade den genom-
snittsliga NRS-poängen, lorazepam eller studiebehandlingarna, och för att se om det 
fanns någon interaktion mellan behandlingarna gjordes en tvåvägs korsklassificering. 
Resultatet blev att effekt av tilldelad behandling sågs (p<0,02) och inga interaktioner 
påverkade effekten (p=0,16). 
 
Studien visar på förbättring i symtomen med citalopram som behandling i det akuta 
skedet en förbättring man även kan se med perfenazin. Citalopram visade dock på 
bättre resultat. Förändringarna ses främst för agitation/aggression, psykoser och 
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labilitet/spänning från baslinjeresultatet. Citalopram visade även på positiva 
förändringar i kognition och reaktionsfaktorer 
 
Biverkningar som värderats med UKU, inklusive extrapyramidala symptom (EPS), 
samt användandet av lorazepam jämfördes också mellan behandlingsgrupperna. I 
studien fann man ingen förändring i UKU mellan grupperna. Det fanns inte heller 
någon signifikant skillnad på autonoma eller EPS-symtom.  
 

 

3.5 Studie 5 
 
Auchus och Bissey-Blach (21) har i en randomiserad, dubbelblindad, placebo-
kontrollerad, parallellgruppsdesignad klinisk undersökning jämfört effekt och 
toxicitet vid neuroleptika- och SSRI behandling samt placebo vid agitationssymptom 
hos AD-patienter.  
 
15 öppenvårdspatienter som uppfyllde NINCDS-ADRDA kriterier för möjlig AD och 
som på CAMI visade symptom på agitation motsvarande ≥25 fick medverka i studien. 
Exkluderade var de med schizofreni, schizoaffektiv störning, Parkinson samt vid 
uppfyllda DSM-kriterier för svår depressiv period samt för manisk period. Samtliga 
tilltänkta medverkande fick genomgå en rad undersökningar innan randomisering. 
Medelåldern på de medverkande var 75,6±7,5, de var uppdelade på 10 kvinnor och 5 
män med en medelduration för AD på 3,7 ± 1,9 och MMSE på 15,2±4,6. Ålder, kön 
och sjukdomsgrad varierade inte signifikant mycket mellan de tre grupperna, inte 
heller baslinjepoängen. Nio medverkande använde någonsorts psykofarmaka innan 
studien varav en även en bensodiazepin och de var jämt fördelade över test-
grupperna. Samtliga gick igenom en 2-veckor lång wash-out där aktuell 
psykofarmakabehandling försiktigt fasades ut. Sedan startade en sex veckor lång 
period med fast dosering av 3 mg haloperidol, 20 mg Fluoxetin varje morgon eller 
placebo varje dag.  
 
 Alla 15 deltagare avslutade washout-perioden samt de tre första veckorna med 
behandling. Tre fick avsluta under vecka 4-6 pga. biverkningar, av dessa behandlades 
2 med haloperidol och en med placebo. De två haloperidolbehandlade drabbades av 
parkinsonism samt kraftig sedering. Den placebobehandlade upplevde parkinsonism 
och akatisi.  
 
CMAI stod för det primära effektmåttet och det sekundära bestod av summan poäng 
på BEHAVE-AD samt totalpoäng på University of Iowa caregiver stress inventory 
(CSI). Effektmåtten avlästes efter wash-out (baslinjen), efter 3 veckors behandling 
samt efter 6 veckors behandling (avslut). Toxicitet mättes och antalet negativa 
effekter protokollfördes.  Negativa effekter som undersöktes var förändringar i 
vakenhet, rörlighet, humör, viktförändringar och gastrointestinal funktion.  
Behandlingseffekt för varje resultatmått gjordes genom att titta på poängen vid 
baslinjen mot poängen vid slutbehandlingen.  
Studien gjordes enligt intention-to-treat, så även resultat från icke slutförd studie 
räknades i resultatet. Toxiciteten i varje grupp jämfördes med en variansanalys med 
Fisher protected least significant difference test för post hoc jämförelser. För de som 
inte fullföljde studien bestämdes antalet negativa symptom med linjär extrapolering 
av tillgänglig data. 
 
Poängen på CMAI var för baslinjen mellan 25 -44, slutpoäng mellan 17-45. Ingen av 
de tre grupperna hade bättre CMAI-sänkning än någon annan (p=0,82). På 
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BEHAVE-AD skalan och i CSI-poäng sågs ingen skillnad. Antalet negativa symtom 
var i genomsnitt 15,6±2,4 för haloperidolgruppen och 15,4±5,0 för fluoxatingruppen 
och 7,3 ±7,6 i placebo-gruppen.  
 
Resultatet tyder på förbättring i agitation för båda preparaten. Det inte är någon 
skillnad i effekt på fluoxatin och haloperidol. Ingen av skattningsskalorna tyder på att 
någon skillnad.  
 
Medelvärdena för de tre gruppernas biverkningar skilde sig signifikant (p=0,05). 
Placebogruppen visar minst biverkningar medan haloperidol visar på flest. De 
vanligaste symtomen var i haloperidolgruppen depression, ångest/nervositet och 
gångsvårigheter. För fluoxetin resp. placebogruppen var vanligast förkommande 
negativa symtom ångest/nervositet, ökad förvirring samt tremor. 

 

3.6 Studie 6 
 
I en studie (22) har Ramadan et al. som mål att studera säkerheten och effektiviteten 
av paroxetin som behandlingsalternativ till neuroleptika hos dementa med verbal 
agitation. Patienter från åtta vårdhem samt sju äldre i eget boende uppfyllde 
kriterierna för att vara med i studien. Inklusionskriterierna var; klinisk diagnos för 
AD alt. VD, 19 poäng eller mindre på MMSE, på CMAI-skalans punkt 23 – 
upprepande språk och punkt 29 – begäran på uppmärksamhet minst fem poäng 
vardera. Symtomen skulle ha funnits under minst 1 månad innan inskrivning och 
slutligen fick deltagarna inte använda antidepressiva eller neuroleptika under samma 
tid.  
 
I studien medverkade 15 patienter varav sex deltagare hade kliniskt diagnostiserad 
AD och nio stycken diagnostiserades med antingen vaskulär eller blanddemens. Av 
dessa hade 53 % svår kognitiv nedsättning och funktionsnedsättning. Hos deltagarna 
i eget boende var upprepande ord, meningar vanligare och de på vårdhem hade högre 
antal av begäran på uppmärksamhet (CMAI punkt 23 och 29). 
Paroxetinbehandlingen startade efter att deltagarna observerats under en månad 
med en dos av 10 mg/dag. Med två veckors intervall titrerades dosen upp med 10 
mg/gång om poängen på CMAI 23 och 29 fortfarande var 4 eller mer. Maximala 
dosen som gavs var 40 mg/dag och det var bara två deltagare som fick så mycket. Det 
primära resultatet lästes ut av CMAI-poäng. Där man främst tittade på punkt 23 och 
29 som var värderade från 1 (beteende inte närvarande) till 7 (beteende förekommer 
flera ggr/timme). För deltagarna i eget boende bedömdes baslinje-CMAI då vårdare 
var på hembesök första gången och intervjuade personen. Vårdaren kompletterade 
och rapporterade CMAI vid varje hembesök varannan vecka. Patienterna på vårdhem 
undersöktes av ansvarig sköterska. Vid hembesöken samt på vårdhemmen tittades på 
bieffekter av paroxetin som viktminskning, insomnia, tremor och diarré. 
 
Folstein MMSE och Katz index för ADL (aktiviteter i dagliga livet) samt demografisk 
data användes för beräknade av statistik för deltagarna (n=15). För att få fram CMAI-
poäng vid relevant punkt jämfördes poängen vid baslinjen med poängen vid en och 
tre månaders behandling och minskning i procent räknades ut. Då man räknat ut 
antalet personer med CMAI-poäng tre eller mindre (symtom 1-2 ggr/vecka) kunde 
man se terapeutiskt respons vid 1 och 3 månader.  
 
CMAI-poängen på baslinjen var för öppenvårdade deltagare mellan 5-6 för de i 
vårdhem var poängen för samtliga 7. Efter en månads behandling med paroxetin 
hade CMAI minskat för båda grupperna med 50-67 % för de i eget boende och 43-57 
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% för de på vårdhem (se tabell 9).  I slutet av tredje månaden var resultaten 
ytterligare förbättrade hos fem patienter. 

Tabell 9 
Antal personer med förändringar i CMAI (punkt 23 och 29) efter Paroxetinbehandlingen (1-8 anger antal personer). 
Omarbetad från ref.22 
 

CMAI-
poäng 

1 2 3 4 5 6 7 

 Vårdhem        

Baslinje       8 

1 månad   5 3    

3 månader  1 7     
Eget 
boende 

       

Baslinje     4 3  

1 månad  3  4    
3månader  4 1 2    

 
Vid studiens slut fick två deltagare 40 mg Paroxetin/dag och 13 stycken fick 10-30 
mg/dag. Mediandosen var 27,5 mg för de inlagda och 15,7 mg för de i egna hemmet.  
 
Paroxetin behandlingen gav god effekt på den verbala agitationen både för de i eget 
boende och de på vårdhem. Öppenvårsbehandlade patienterna med lättare 
sjukdomsbild vid baslinjen visade på ett bättre resultat än de andra.  
 
 
Behandlingen med Paroxetin tolererades bra av deltagarna. Vanliga SSRI-
biverkningar som insomnia, viktminskning och sedering sågs inte under studiens 
gång. Biverkningar som ökade skakningar och diarré påträffades men kunde 
förbättras av dosminskning 20 mg till 10 mg. Fem patienter ökade i vikt under 
studien vilket kan ha berott på minskad agitation vi måltider. 
 

3.7 Studie 7 
 
Studien (23) av Finkel et al. är en studie i vilken säkerhet och effekt av 
sertralinkomplement studeras hos AD-patienter under donepezil-behandling.  
 
Deltagarna var män och kvinnor i öppenvård över 50 år med diagnostiserad AD eller 
trolig AD enligt NINCDS/ADRDA, NPI-poäng >5 och svårighetsgrad ≥2 på minst en 
punkt. MMSE-poäng mellan 8 och 23, rosenmodified hachinski ischemia poäng ≤ 
4och ≤2 på Clinical dementia rating (CDR). 276 patienter deltog i studien under de 
åtta första veckorna i den och efter den var 245 randomiserade till donepezil och 
sertralin eller donepezil och placebo. Av dessa var det 244 som räknades in i urvalet 
för säkerhetsanalyser då en inte tog minst en sertralindos. Ingen statistiskt 
signifikans fanns när det gäller skillnad på baslinjen mellan sertralingruppen och 
placebogruppen heller inga skillnader i tidiga avbrott under studien. Ca 33 % av 
deltagarna motsvarade kriterierna på BEHAVE-AD för måttlig till svår BPSD och 45 
% motsvarade kriterierna måttlig till svår BPSD då man tittade på de speciella 
undergrupperna. Allvarliga vanföreställningar och hallucinationer fanns hos 25 % av 
deltagarna.  Exkluderade var de med annan demens än AD, tidigare haft malignt 
neoplasm, krampanfall eller för närvarande har annan instabil sjukdom. Om det 
fanns en tidigare primär psykisk diagnos var det ytterligare exklutionskriterie.  
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Effekt och säkerhet av sertralin med en varierande dos på 25-200 mg/dag  
studerades på AD-patienter med BPSD-symtom som redan behandlades med 
donepezil. Innan behandlingsstart utfördes en washout-period för de som tidigare 
använt andra psykofarmaka. Alla deltagare fick ta 5 mg donepezil varje kväll i fyra 
veckor se ökades dosen till 10 mg varje kväll i ytterligare fyra veckor om inte det 
uppstod biverkningar då dosen sänktes igen. Stabil dos på 10 mg var målet genom 
hela studien. Efter den åtta veckor öppna donepezil-fasen randomiserades deltagarna 
dubbelblindat till antigen till 25 mg sertralin eller placebo. Vid vecka nio ökades 
dosen till 50 mg/dag om önskade resultat uteblivit. Fem veckor in i 
dubbelblindningen, vecka tretton av studien, titrerades sertralindosen ytterligare till 
100 mg/dag vid bristande effekt och vid dubbelblindad vecka nio ytterligare till 150 
mg/dag. Ytterligare ökning i vecka 14 till 200 mg/dag om det var nödvändigt.  
 
De utfördes tre primära effekmätningar; NPI, Clinical global impression-
improvement (CGI-I) och Clinical global impression-severity (CGI-S). CGI-skalorna 
är en skattningsskala som används för att mäta symtomens svårighetsgrad, 
behandlingssvar och behandlingseffekt på psykiska sjukdomar. CGI-I mätt vid vecka 
fyra och åtta var relativ till studiens baslinje, medan övriga CGI-I mätningar var 
relaterade till randomiseringens baslinje vid vecka åtta. Effektutvärdering gjordes 
även mha BEHAVE-AD och utfördes av läkare i samförstånd med vårdgivare. Till 
övrig effektutvärdering användes Clinical dementia rating scale (CDR), Hamilton 
depression scale (HAMD), Alzheimer disease functional assessment and change scale 
(ADFACS), MMSE, The alzheimers disease assessment scale-cognitive scale (ADAS-
Cog), CAMI-C och Caregiver burden questionnaire (CBQ).  
 
För att kunna utvärdera sertralineffekten på svårare beteende och psykologiska 
symtom har man tittat på kriterierna på undergrupperna irritation, oro, agitation/ 
aggressivitet och depression/nedstämdhet i NPI-skalan samt i BEHAVE-AD tittade 
man på tre undergrupper; aggressivitet, förstämningssymtom och oro/fobier. 
Resultatet blev ytterligare en undergrupp med måttliga till svåra beteende- och 
psykiska störningar. NPI och BEHAVE-AD undergrupperna användes både till att 
fastställa den nya undergruppen och som effektmått i både totala studien. För att 
fastställa personer med positiv respons på studien använde de sig av dessa.  
 
Beskrivande statistik framfördes med kliniska och demografiska variabler. Primära 
effektmåttet inkluderade samtliga deltagare enligt intetion-to-treat (ITT) och 
analyserades vid sista observationen i vecka 8 och fram till vecka 20. För att se 
framtida förändringar tittade man på en linjär förändring av CGI-I, främst samspelet 
mellan behandling och tid. Statistisk signifikans på samspelet gjordes för att se om 
den linjära förändringen över tid på olika behandlingar förändrades. 
 
Totala NPI poängen, förbättring av CGI och svårighetsgrad var det primära 
effektmåttet. När deltagarna behandlats med donepezil i 20 veckor var den totala 
genomsnittliga NPI-poängen ytterst lite bättre för donepezil och sertralin än med 
placebo. CGI-I och CGI-S förändrades inte nämnvärt i slutpoäng men CGI-I 
förändringar över tid visade på tydliga förändringar. På övriga mätningar sågs inga 
signifikanta skillnader på effekt mellan grupperna. 
Man fann ingen statistisk signifikans mellan undergrupperna för måttlig till svår 
BPSD vid randomiseringen i vecka åtta på baslinjen. I de fyra NPI-undergrupperna 
sågs bättre effekt hos donepezil och sertralinbehandlingen än den med placebo den 
förbättringen fanns inte på BEHAVE-AD för beteende och sinnesstämning. På NPI 
undergrupperna var det fler som visade på behandlingssvar än på BEHAVE-AD 
undergrupperna. 
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Här har man tittat på sertralinbehandling som komplement till donepezil. Man fann 
ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna vid studiens slut, 12 veckor 
dubbelblindad behandling. För de fyra NPI-undergrupperna sågs en bättre effekt på 
donepezil och sertralin. Över tid kunde man se ett positivt resultat för sertralin som 
komplement till donepezil. 
 
Efter åtta veckor var det 91 % som behandlades med 10 mg donepezil, efter 
dubbelblindningen var det fortsättningsvis 88 % med samma dos. Den 
genomsnittliga slutdosen av sertralin var 125,7 mg/dag. Det förekom en relativt låg 
förekomst av biverkningar vis sertralinbehandlingen som tilläggsbehandling till 
donepezil. Sertralin som tilläggsbehandling gav en mindre förekomst av nervositet 
men högre av diarré jämfört med placebo. Det framkom inga signifikanta skillnader i 
vitala tecken, vikt, EKG-kontroller eller laboratorievärden. I studien förekom bara en 
allvarig biverkning under fem månader som kunde sättas i samband med sertralin 
och det var bradykardi hos en 75-årig kvinna.  
 
 

4. Diskussion 

Behandling av BPSD-symtom är en viktig del av demensbehandlingen då själva 
grundsjukdomen inte går att bota. Det enda man kan göra är att försöka dämpa de 
omgivande symtom som kommer med sjukdomen. För de anhöriga och vårdpersonal 
kan det bli en svår situation att hantera, för de anhöriga dessutom en stor sorg att se 
sin anhöriges personlighet förändras. Inom vården så tillkommer stora kostnader 
med tillkommande medicinering och vårdpersonal som kan fara illa. 
 
I letandet efter artiklar till studien har jag träffat på många artiklar i ämnet SSRI och 
depression. Specifikt för BPSD-symtom har det varit lite knepigare. Men ett antal 
artiklar hittades som riktat in sig på effekten av sertralinbehandling hos dementa 
med BPSD. I artiklarna har även biverkningarna studerats. Sex av sju studier är 
randomiserade och blindade kliniska studier vilket ger hög trovärdighet. 
Behandlingarna har varat mellan 17 dagar och 16 veckor, de flesta mer än 8 veckor. 
Det talar för att effekten av SSRI-effekten trätt i kraft då det tar upp till 6 veckor 
innan full effekt satt in.  
 
Eventuella confounders i studien kan vara en ökad vårdsituation med fler och 
tidigare läkarbesök samt tätare kontroller. En annan faktor kan vara att 
behandlingen påbörjats innan symtomen blivit för stora, då man i vanliga fall oftast 
söker hjälp. Längden på behandlingen har säkert också en påverkande faktor då 
sertralinbehandling tar ca sex veckor innan det ger god effekt. Symtomen vid BPSD 
kan ändra karaktär och kan ha gått över under behandlingens gång av naturliga skäl. 
Fler och större studier kan påverka resultaten och fler skulle behövas liksom fler 
studier på effekt över tid. Detta är synpunkter man bör beakta vid tolkning av 
resultaten 
 

 

4.1 Vilken effekt har SSRI på BPSD? 
 
Studiernas upplägg har varierat något och skattningsskalorna har varierat. De 
vanligast förkommande skattningsskalorna har varit NPI, CMAI och BEHAVE-AD. 
Eftersom man använt sig av olika skalor är en jämförelse lite svår. Men man kan endå 
se ett visst samband mellan de som använt sig av samma. Grunden för alla använda 
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skalor är beteendemässiga och psykiska symtom sedan delas de upp och värderas de 
på lite olika sätt.  
 
Fyra artiklar (17,18,19,21) i den här rapporten har tagit upp flera BPSD-symtom i sina 
studier. Lanctôt et al. (17) ser förbättring på ett antal av symtomen och att könet har 
betydelse. De ser också att fler randomiserade studier bör göras för att klargöra vilka 
som svara positivt på behandlingen. Siddique et al. (18) anser att citalopram 
minskning av irritation utan att patienterna känner sig trötta. Likanande resultat kan 
man se på de övriga studierna med flertalet symtom som studiegrund.  
 
De andra tre har fokus på; akutbehandling av BPSD, SSRI-behandling av verbal 
agitation och i den tredje tittat man på sertralinbehandling som komplement till 
donepezil. Författarna till dessa tre artiklar ser också positiva effekter med 
sertralinbehandling. I artikeln om akutbehandling (20) ser man att behandlingen gett 
bra respons men författarna tillägger att placeboresultatet förmodligen skulle sett 
annorlunda ut om studien varat under längre tid och svårigheten i symtomen varit 
annorlunda. Fadi H Ramadan et al. (22) ser den positiva responsen av paroxetin på 
verbal agitation med möjligheten att verbal agitation kan vara en underliggande 
anledning till depression hos personer med demens. 
 
I en review från The cochrane Collobration (24) och en av Genieve et al. (26) har man 
gått igenom flertalet studier för att sammanställa olika resultat. Dessa båda styrker 
det som kommit fram i min studie. SSRI visar på bättre resultat än placebo och 
likvärdiga resultat som atypisk och typisk antipsykotika. 
 
Agitation är ett vanligt BPSD-symtom och SSRI ser ut att vara ett bra 
behandlingsalternativ till tidigare antipsykotikabehandling.  Det är också 
förstahandsbehandling enligt läkemedelsverkets terapirekommendationer. SSRI har 
indikationen egentlig depression enligt FASS. Men studierna tyder på att det har 
effekt även för andra beteendemässiga och psykiska symtom hos dementa. 
 

 

4.2 Vilka biverkningar kan uppstå? 
 
Genom hela studien kan man konstatera att SSRI-preparaten tolereras väl av 
personer med demens. Endast en allvarlig biverkning har dykt upp som kan kopplas 
till sertralin under arbetes gång. Det var hos en 75-årig kvinna på 
donepezilbehandling Hon drabbades av bradykardi och fick avsluta sin 
sertralinbehandling. I övrigt har det varit lättare biverkningar som diarré. Vid 
paroxetin behandling (22) kunde man se en patient som fick försämrad Parkinson 
och en annan diarré. Dessa biverkningar försvann då doserna minskades. Vissa av 
biverkningarna har uppstått både vid SSRI och av placebo. Vilket kan bero på att 
vissa biverkningar som trötthet/ökad trötthet och störd sömn, som båda grupperna 
fick, även kan vara symtom av sjukdomen. De vanligast förekommande 
biverkningarna av SSRI var CNS-påverkan.  
 
I de två reviews jag tittat på kan man i cochrane se att SSRI-behandling vid 200 
tillfällen gett biverkningar som gjort att patienten avslutat studien och motsvarand 
siffra för placebo var 199. För antipsykotika jämfört med placebo ser man en större 
skillnad i avslutade behandlingar och SSRI visade på färre. I den andra ses sertralin 
som väl tolererat av patienterna. 
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Eftersom personer med demens har försämrad kognitiv förmåga och behandling för 
demens innefattar kolinesterashämmare så bör man i största möjliga mån använda 
läkemedel som inte försämrar varken symtom eller motverkar demensmedicinen. 
Tidigare har man medicinerat BPSD-symtom med antipsykotika vilket inte är 
lämpligt. Biverkningarna som uppstår försämrar ofta symtomen och kan ge ytterligar 
symtom som sedering och EPS av hög- och lågdosantipsykotika samt ökad risk för 
hjärthändelser samt död av atypisk neuroleptika. SSRI är selektiv för 
serotoninupptaget och påverkar inte de kognitiva funktionerna som antipsykotikan 
gör. Det ger färre och mindre skadliga biverkningar än antipsykotika och är därför ett 
lämpligare behandlingsalternativ till patienter med demens och BPSD.  
 
 

5. Slutsats 

 
Utifrån de resultat som kommit fram i studierna, trots olika förutsättningar, så visar 
det på att SSRI-behandlingen har gett resultat, beroende på preparat. Om studierna 
fick pågå under längre tid skulle nog resultaten bli de samma och ev. med ännu bättre 
resultat. Vad gäller biverkningarna så är de ett bättre alternativ till andra traditionellt 
använda läkemedel med skadliga biverkningar för den här patientkategorin. 
 

 

6. Tack 

 
Tack till min handledare Maria Gustafsson för tips och hjälp. Jag vill också tacka min 
familj som ställt upp på mig under den här perioden! 
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