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Sammanfattning 
 
Depression är en vanlig orsak till självmord. Några symtom på depression kan vara att 
livslusten minskar, patienten känner sig nedstämd eller orkeslös. För att diagnosen 
depression ska kunna ställas måste fem av nio symtom som anges i diagnosmanualen 
”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-IV” finnas. Bland dessa 
nio symptom måste nedstämdhet och avtagen glädje finnas med. Ordet suicidalitet 
sammanfattar självmord, självmordsförsök och självmordstankar. Samband mellan 
depression och suicidalitet har setts men förekomsten av den ena behöver inte medföra 
förekomsten av den andra. Det finns flera olika antidepressiva läkemedel och 
gemensamt för dessa är att de höjer nivåerna av noradrenalin och/eller serotonin, två 
substanser som misstänks reglera stämningsläget. 2004 gick FDA ut med en varning 
om att barn och ungdomar löpte större risk för självskada vid antidepressiv behandling. 
Inget sådant har kunnat ses hos äldre även om denna risk först noterades hos äldre 
patienter. 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra och undersöka om det finns någon 
skillnad i självmordsrisk vid behandling av antidepressiva läkemedel hos ungdomar 
och äldre. 
 
För att samla in litteratur har databaserna Web of Science och PubMed använts för att 
söka artiklar till resultatdelen. Resultatet sammanfattar tio artiklar som alla undersökte 
risken för självmord eller självskada vid antidepressiv läkemedelsbehandling. En 
artikel fokuserade enbart på unga och två artiklar handlade bara om äldre patienter. De 
övriga artiklarna studerade suicidalrisken i båda åldersgrupperna.  
 
I fyra studier sågs enbart en ökning av suicidalrisken hos barn. I en av studierna sågs 
en ökning hos vuxna, i en sjätte studie såg undersökarna en ökning i båda 
åldersgrupperna och i ytterligare fyra studier sågs ingen ökning av risken hos någon av 
åldersgrupperna. Det krävs mer forskning kring ämnet för att en slutsats skall kunna 
dras. Jag anser att det inte finns tillräckligt med stöd i denna litteraturstudie, som tyder 
på att patienter i någon av åldersgrupperna riskerar att bli suicidala vid användning av 
antidepressiva läkemedel. Däremot kan det finnas en ökad risk hos riskgrupper, t.ex. 
patienter som skadar sig eller har självmordstankar redan innan den antidepressiva 
läkemedelsbehandlingen påbörjats.  
 
Nyckelord: 
Antidepressiva läkemedel, suicidalitet, depression, ungdomar, äldre 

 
 
 
 
 

 
 



Ordförklaring: 
 
Antikolinerga biverkningar – biverkningar som orsakas av hämning eller 
blockering av acetylkolins effekt i hjärnan.  Exempel på biverkningar kan vara ökad 
hjärtfrekvens och muntorrhet. 
 
CI – Förkortning för konfidensintervall. Ett 95%-igt konfindensintervall för en 
parameter är konstruerat så att i 95 fall av 100 kommer intervallet att täcka in det 
sanna parametervärdet.  
 
MAO- hämmare – står för monoaminooxidashämmare. En grupp av antidepressiva. 
Verkar genom att hämma monoaminooxidas. 
 
NaSSA – står för noradrenergt och specifikt serotonergt antidepressiva läkemedel. Är 
en grupp av antidepressiva, höjer nivån av noradrenalin och serotonin med hjälp av 
hämning av olika receptorer. 
 
Odds ratio – Kvoten mellan t.ex. två behandlingsgruppers odds för en viss företeelse. 
Om oddset att företeelsen inträffar är lika stora i båda grupperna är oddskvoten ett. Om 
oddskvoten är större än ett är oddset större för första behandlingsgruppen jämfört med 
den andra.  
 
Psykotropa läkemedel – sammanfattande namn av läkemedel som kan förändra en 
individs beteende och stämningsläge. Innefattar bl.a. läkemedel som antidepressiva, 
antipsykotika och vissa lugnande medel. 
 
SNRI– Står för Serotonin, noradrenalin återupptagshämmare(serotonin, noradrenalin 
receptor inhibitor på engelska). En grupp antidepressiva som hämmar upptaget av 
serotonin och noradrenalin. 
 
SSRI – Selektiv serotonin återupptagshämmare. (selective serotonin 
receptorinhibitor) Verkar antidepressivt genom att hämma upptaget av serotonin. 
 
Surrogatmått – Ett symtom eller labbvärde som mäts som en ersättning för det man 
egentligen vill mäta. 
 
TCA – Tricykliska antidepressiva. En antidepressiv grupp som fått sitt namn efter den 
kemiska strukturen.  Höjer nivån av noradrenalin och serotonin. 
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Introduktion 

Vad är depression? 
 
Depression är en sjukdom som är en vanlig orsak till självmord. Varje år dör ungefär en 
miljon människor över hela världen på grund av att de beslutar att ta sina liv.  
Tillsammans med schizofreni står depression för 6o% av alla självmord i världen [1]. 
Symtom på en depression kan vara att livslusten minskar, patienten kan känna 
nedstämdhet och även orkeslöshet. Alla människor kan drabbas av dessa symtom 
någon gång i livet, men det är då dessa känslor har upplevts under en lång period som 
det kallas för en depression. Andra symtom kan vara ångest, sömnsvårigheter och att 
vardagssysslor blir oerhört betungande. Förutom psykiska symtom kan en depression 
också orsaka mer fysiska symtom som smärta i mage och rygg även hjärtklappning kan 
kännas av. Vissa kan även börja fundera på om omgivningen skulle må bättre om man 
inte fanns. Blir en patient riktigt nedstämd kan det resultera i att denne tar sitt liv [2]. 
Det existerar inga kroppsliga undersökningar eller tester för att avgöra om man 
drabbas av en depression. Läkaren ställer vanligtvis en diagnos dels utifrån ett 
skattningsformulär som patienten får svara på och dels efter ett samtal med patienten 
[2]. Ett viktigt hjälpmedel när diagnosen depression ska ställas är diagnosmanualen 
”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-IV” som sammanfattas i 
tabell 1 [4]. För att diagnosen depression ska ställas ska enligt diagnosmanualen minst 
fem av dessa symtom upplevas dagligen. Bland dessa måste dessutom nedstämdhet 
eller avtagen glädje/intresse ingå [3]. Dessa symtom skall även ha funnits där i minst 
två veckors tid [2]. 
 
Tabell 1. För att diagnosen depression ska kunna ställas bör individen har 5 av 
nedanstående symtom bland vilka nedstämdhet eller avtagen glädje/intresse måste 
finnas. Tabellen är bearbetad [4]. 
Depression Enligt DSM-IV  

1) Nedstämdhet  2) Suicidala tankar, händelser 
3) Avtagen glädje/intresse för 

aktiviteter 
4) Energibrist, känslor av svaghet 

5) Snabb viktökning/nedgång  6) Känslor av skuld, obetydlighet 
7) Sömnproblem 8) Koncentrationssvårigheter 
9) Ofrivilliga rörelser utan mening 

eller förlångsammad 
motorisk/mental förmåga.  

 

 
Det uppskattas att ungefär 121 miljoner människor lider av depression och 5,8 % av 
männen och 9,5 % av kvinnorna i världen kommer drabbas av sjukdomen någon gång i 
sitt liv [1]. 
 
Ett sätt att mäta vilken grad av depression en individ har är att använda sig HAMD-
Skalan som står för Hamilton Depressing Rating Scale.  Den består av en enkät med 21 
frågor. En skala upp till fem används i arton av frågorna och ett totalt värde av alla 
frågor räknas ihop på slutet. Poäng mellan 1-9 anses vara normalt medan poäng över 
20 räknas som en måttlig till svår depression[4].  
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Självskadande beteende: 
  
Självskadebeteende menas med att individen medvetet orsakar skada på sin kropp. 
Detta behöver inte betyda att man är självmordsbenägen [5]. Skador som en individ 
utsätter sig för kan vara t.ex. att svälta sig själv, skära sig etc. [6]. Denna typ av 
beteende används ofta som smärtlindring, genom att skada sig själv kan andra 
smärtsamma tillstånd som ångest och depression tillfälligt lindras så att individen ska 
kunna klara av att leva [5]. 
 

Suicidalitet: 
 
Ordet suicidalitet sammanfattar självmord, självmordsförsök och tankar kring att ta sitt 
liv. Något som har märkts är att det finns tydliga samband mellan suicidalitet och 
depression [7] men det behöver ändå inte betyda att de följs åt. En depression behöver 
inte komma före suicidalitet och båda kan existera utan varandra [5]. Ytterligare något 
som har iakttagits är att personer som i sin depression har starka inslag av ångest och 
agitation ofta har högre risk att bli suicidala. Detta misstänks beror på att den oro 
patienten lider av, driver en framåt så att denne klarar av att genomföra en suicid 
handling [7]. Tankar kring självmord kan uppkomma då man ställs inför svåra hinder i 
livet, eller upplever att sina egna och andras förhoppningar på en inte går att leva upp 
till. Självmordstankar hos vissa fungerar som ett sätt att få utlopp för svåra känslor och 
på så sätt kan besvären lättas [8]. 

Vad misstänks depression beror på? 
 
Det är inte helt säkert vad som orsakar depression, det har dock visat sig att serotonin 
och noradrenalin verkar förfoga över stämningslägets reglering, och det misstänks att 
dessa signalsubstanser har en väsentlig roll när det gäller depression. Effekten av 
resepin stödjer denna teori. Resepin fungerar nämligen på så sätt att det förhindrar att 
dopamin, serotonin och noradrenalin lagras upp i nervers vesiklar, på så sätt 
förhindras utsöndring av dessa se figur 1. Detta resulterar då i att det blir en brist av de 
tre signalsubstanserna, och en femtedel av alla som behandlades med resepin mot 
antingen hypertoni eller psykos fick som biverkning att de blev deprimerade [9]. 
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Figur 1. Föreställande frisättning av signalsubstans. 1. Upptag av signalsubstans i 
nerven. 2. Pumpas vidare via VMAT (vesicular monoamine transporter) pumpen in i 
ny vesikel, utsöndras med hjälp av vesikeln och agerar på receptorn. 3. Alternativ väg 
från upptaget, signalsubstansen bryts ner av MAO-enzymet och på så sätt kasseras. 
Bilden är bearbetad [9]. Vanligaste läkemedlen mot depression: 
 
Det finns flera olika typer av läkemedel mot depression. En av dessa 
läkemedelsgrupper är selektiv serotonin receptorblockerare (SSRI) som verkar genom 
att höja mängden serotonin i hjärnan genom att hämma återupptaget av serotonin. Två 
andra typer fungerar som icke-selektiva momoaminåterupptagshämmare. Dessa kan 
ingå i två olika klasser beroende på deras kemiska struktur och vilka monoaminer de 
höjer koncentrationen av. Ena gruppen kallas för tricykliska antidepressiva (TCA) och 
den andra gruppen kallas för serotonin noradrenalin receptor blockerare (SNRI). Dessa 
höjer nivån av både serotonin och noradrenalin genom att hämma återupptaget av 
substanserna, men TCA höjer även nivån av acetylkolin och dopamin. Ytterligare en typ 
av antidepressiva läkemedel är så kallade MAO-hämmare (Monoaminoxidashämmare). 
Denna läkemedelstyp hämmar enzymet monoaminoxidas som bland annat har i 
uppgift att bryta ner noradrenalin och serotonin i hjärnan, vilket leder till en ökad nivå 
av de två signalsubstanserna [9]. 
 
De mest utskrivna antidepressiva medicinerna är de som finns i gruppen SSRI. Dessa 
är mindre toxiska än de läkemedel som finns i gruppen TCA och ger inte lika ofta 
antikolinerga biverkningar såsom ökad hjärtfrekvens eller muntorrhet. De ska även ha 
lika stor positivt effekt på depression som de övriga antidepressiva preparaten.  Dock 
anses inte SSRI-preparat vara lämpliga att ge till ungdomar under 18 år p.g.a. att en 
ökad självmordsrisk har noterats i just den här åldersgruppen [10]. Denna tendens har 
även noterats i studier med andra antidepressiva fast det är främst rapporterat när det 
gäller SSRI. I Europa är ingen antidepressiv behandling i form av läkemedel godkänd 
för barn. Detta beror på misstänkt risk för självskada, däremot så kan SSRI-preparat 
ges undantagsvis vid svårare fall [11].  

Självmordsstatistik: 
 
Enligt statistisk data är självmordstalet (antalet självmord per 100000 invånare) 
omkring 40 % högre andel för män över 65 år än under 65 år som tar sina liv i Sverige. 
Oftast uppmärksammas det mer då en yngre människa tar sitt liv, ändå är det äldre 
män som står för de flesta självmorden i Sverige [12]. Mellan åren 2005 och 2007 var 
självmordstalet för män i 65 årsåldern tre gånger så hög som åldersgruppen 20-39 och 
fem gånger högre än i åldersgruppen 15-19 år. I figur 2 beskrivs denna fördelning av 
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självmordstal mellan kvinnor och män i olika åldrar där män över 65 står för den 
största andelen. [12]. 
 

 
Figur 2. Figuren åskådliggör fördelningen på antal självmord mellan kvinnor (röd) 
och män (blå) i olika åldrar mellan åren 2001-2007.  Siffrorna anger antal självmord 
per 100000 invånare. Figuren är bearbetad [12].  

Syfte: 
 
Det har länge tvistats om huruvida antidepressiva ökar risken för självmord. Det hela 
började dock 1990 då psykologen Martin Teicher med flera kollegor publicerade en 
artikel [13] där de konstaterade att 6 vuxna patienter som behandlats med fluoxetin ur 
SSRI klassen hade efter 2-7 veckor av behandling utvecklat suicidalitet utan att tidigare 
haft problem med det [13]. Denna diskussion svalnade dock efter ett flertal resultat från 
olika studier lagts ihop och man ej funnit något som tydde på detta [13]. 
 
Däremot i en senare undersökning som Food and Drug administration (FDA) utförde 
fann de att 4 % av 2200 unga som behandlades med SSRI drabbades av 
självskadebeteende. Inget fullbordat självmord skedde men försök till självmord 
förekom [15]. Detta resulterade i att FDA gick ut med en varning om att det ska 
förskrivas antidepressiva läkemedel med försiktighet till ungdomar. Detta har medfört 
en minskning i förskrivning av dessa preparat i denna åldersgrupp, för att minska 
risken för självmord och självskada. Det har ändå visat sig att sedan FDA gick ut med 
sin varning har antalen självmord stigit till 14 % i USA och till hela 49 % i 
Nederländerna [16]. Men i Sverige har antalen självmord minskat sedan 1991 och 
forsätter än, detta misstänks beror på att man har börjat behandla med just 
antidepressiva läkemedel [17]. 
 
Det var det som beskrivs ovan som fick mig att fundera på frågeställningen till denna 
litteraturstudie. Tyvärr så fann jag inte alla originalartiklarna som informationen i de 
två ovanstående källorna bygger på. Men de frågor jag nu ställer är, att om det nu finns 
en ökad risk för yngre att bli suicidala vid antidepressiv behandling, finns det då 
verkligen ingen risk för äldre då? I denna litteraturstudie ska en jämförelse mellan 
ungdomar och vuxna göras för att undersöka om det finns någon skillnad gällande 
självmordsrisk vid behandling med antidepressiva läkemedel. 
 
Fråga att besvara: är det någon skillnad mellan ungdomar (13-18 år) och vuxna (>19 
år) gällande ökad suicidalrisk vid användning av antidepressiva? 
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Metod 

Denna litteraturstudie bygger på artiklar som främst framtagits genom sökningar i 
databaserna Pubmed och Web of science. Fokus har legat på att leta fram främst fall-
kontrollstudier men även kohortstudier, som studerat risken för självskadebeteende vid 
behandling med antidepressiva läkemedel hos unga och äldre. Sökningarna utfördes 
mellan 23 januari 2014 och 10 februari 2014. 
 
Ett flertal mesh-sökningar har gjorts i PubMed, de två nedanstående var de som gav 
flest användbara artiklar: 
 

1) ((("Risk"[Mesh]) AND "Self-Injurious Behavior"[Mesh]) AND "Antidepressive 
Agents"[Mesh]) AND "Adolescent"[Mesh] Filters: Clinical Trial  
 
- Sökningen gav 12 träffar  
 

2) ((("Adult"[Mesh]) AND "Risk"[Mesh]) AND "Self-Injurious Behavior"[Mesh]) 
AND "Antidepressive Agents"[Mesh] Filters: Clinical Trial  

 
- Sökningen gav 29 träffar 

 
Sökningar med fritext utfördes i olika kombinationer av sökorden nedan, alla med 
begränsningen på kliniska studier: 
 

1) suicide attempt  
2) adolescents  
3) antidepressant  
4) adults  
5) early treatment  
6) attempted suicide 
7)  antidepressant treatment 

 
 
Sökningar i Web of Science gjordes på motsvarande sätt. Alla sökningar i Web of 
science hade begränsades till artiklar och kliniska studier. Sökorden som användes är 
följande: 
 

1) Antidepressant 
2) Antidepressant treatment 
3) Age 
4) Adult 
5) Adolecents 
6) Suicide attemped 
7) Suicide ideation 
8) Suicide 
9) Risk 

 
Bland de artiklar som sökningarna resulterade i valdes enbart 10 ut [15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26]. Resten rensades bort p.g.a. att de inte var tillräckligt specifika, eller 
inte gav något av värde till studien.  
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Resultat 

Unga: 
 
De artiklar som användes till litteraturstudien använde sig av flera olika studietyper.  
En var randomiserad och placebokontrollerad, tre var kohortstudier, en var en 
observationsstudie och de övriga var fall-kontrollstudier. För att samla ihop data 
använde alla studier utom den randomiserade studien liknande upplägg. De gick in i 
olika databaser och letade där upp individer som upplevt suicidala händelser någon 
gång under en antidepressiv behandling. Något som skiljde dem åt var tiden de 
undersökte och hur de valde ut de suicidala händelserna.  Studie 1 undersökte enbart 
hur de såg ut bland barn och ungdomar medan studie 2 och 4 fokuserade på vuxna. De 
övriga artiklarna studerade både ungdomar och vuxna deltagare. 
 
I de tio studier som användes fann undersökarna följande resultat; studierna 7, 9, 10 
fann författarna en ökad risk hos yngre individer att bli suicidala under antidepressiv 
läkemedelsbehandling. Något som skiljde dessa studier åt förutom studieupplägget var 
att två av dessa studier, studie 7 och 9, undersökte flera olika antidepressiva läkemedel 
medan studie 10 enbart undersökte TCA och SSRI. 
 

Studie 1 
 
Vitiello B. et al. 2009. genomförde en randomiserad studie som sträckte sig över 36 
veckor [18]. I den studien undersökte de risken för ökad självmordsbenägenhet vid 
behandling med antidepressiva läkemedel hos unga. Information inhämtades efter 12 
veckor och efter 36 veckors behandling. Deltagarna fick antingen fluxoetin, kognitiv 
beteendeterapi (KBT), en kombination av båda eller placebo. Detta för att undersöka 
fluxoetinets effekt i det akuta skedet av behandling och efter lång tid. Under de första 
12 veckorna användes en placebogrupp som kontroll. Efter denna tidsperiod 
avblindades de olika grupperna för resten av försöket. Deltagarna som ingick i studien 
var slumpmässigt valda mellan våren 2000 och sommaren 2003. De som inte visade 
något tecken på förbättring fick avbryta behandlingen men räknades ändå med i det 
slutgilltiga resultatet. Deltagarna bestod av 439 ungdomar mellan åldrarna 12-17 år. 
Mellan åldrarna 12-14 var det 206 deltagare och åldersindelningen 15-17 hade 233 
deltagare. För det flesta av dem (86 %) var detta första gången de drabbats av MDD 
(major depressiv disorder). För att få delta i studien fick försökspersonerna inte ha haft 
ett tidigare substansmissbruk, inte lidit av tankestörningar eller bipolärsjukdom och 
inte försökt genomföra självmordsförsök. Vid varje träff fick deltagarna skatta sina 
depressiva symtom samt rapportera om eventuella bieffekter.  
 
Resultatet efter 36 veckor var att under denna tidsperiod hade 10,0% av hela urvalet 
(44 ungdomar) visat en självmordsföreteelse. 21 stycken av dessa var självmordsförsök 
medan 23 stycken bestod av självmordstankar. Det förekom inga genomförda 
självmord under studien. I tabell 2 redogörs för studiens suicidala händelse och inga 
signifikanta skillnader mellan könen gällande incidensen fanns, 10,5% hos männen och 
9.6 % hos kvinnorna. Ingen skillnad sågs heller i de olika åldersgrupperna eller 
gällande etnicitet. I tabell 2kan skillnader mellan de olika behandlingsgrenarna 
studeras. 
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Tabell 2. Beskriver antalet självmordstankar och självmordsförsök i de olika 
behandlingsgrenarna. Suicidala händelser anges både med antal och procentuellt. 
Tabellen är bearbetad [18]. 
Suicidala händelser bland unga med depression, indelat i olika 
behandlingsmetoder 
 
Behandling ANTAL (N) Självmordstankar, 

N(%) 
Självmordsförsök, 
N(%) 

Fluoxetin och KBT 107 5 (4,7) 4 (3,7) 
Fluoxetin 109 9 (8,3) 7 (6,4) 
KBT 111 3 (2,7) 4 (3,6) 
Placebo 112 6 (5,4) 6 (5,4) 
Alla behandlingar 439 23 (5,2) 21 (4,8) 
 
Tiden det tog för de suicidala händelserna att uppträda var mellan 0,4 till 31,1 veckor 
efter att behandlingarna startats. Ingen skillnad gällande tiden för de inträffade 
händelserna kunde ses mellan de olika behandlingsalternativen.  Inget av 
självmordsförsöken ägde rum inom de första 4 veckorna. Däremot förekom andra 
suicidala händelser redan efter några dagar av behandlingen och dessa var lika vanliga 
både under första och andra månaden. Under den sista månaden av behandlingen 
inträffade inga sådana händelser. Av de individer som i början av studien ansågs som 
riskgrupp var det 16 % som upplevde en suicidal händelse under studien medan bara 
8,7 % av de som i början av studien ansågs ha lägre risk.  
 
Den slutsatsen forskarna drog var att unga som upplevde självmordstankar i början av 
studien löpte en större risk under behandlingen att drabbas av suicidala händelser. De 
kunde inte heller se någon minskning i suicidala händelser de efter första månaderna 
av behandling [18]. 
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Äldre: 

Studie 2 
 
Mellan åren 2000 och 2007 inhämtades data för en retrospektiv studie där data från 
vuxna patienter som led av MMD analyserades [19]. Studien utfördes av Olmer A . et al. 
2010. och studiens mål var att undersöka huruvida det fanns något samband mellan 
självmordsförsök och antidepressiv behandling. Alla data hämtades från ”Beer Yaakov 
Mental Health Center”. Studiens syfte var att undersöka om det existerade något 
samband mellan självmordsförsök och antidepressiv medicinering. Alla 
själmordsförsök som skedde innan sjukhusinläggning rapporterades och det data som 
användes var på individer som var 18 och äldre. De resultat som författarna grundade 
sig på under studieperioden var 772 av patienter som lades in på sjukhuset. Enbart 154 
var inlagda på grund av självmordsförsök och efter undersökning visade det sig att 103 
av de 154 uppfyllde kraven för att kunna delta i studien. Dessa 103 blev studiens 
indexgrupp och hade ett åldersspann på 22-84 år där medelåldern var 49,1±14,56 år. 
Den innehöll dessutom dubbelt så många kvinnor som män. För att jämföra resultaten 
från indexgruppen användes en kontrollgrupp på ytterligare 103 individer. De fanns 
ingen demografisk skillnad mellan grupperna. En skillnad mellan grupperna var dock 
att fler i indexgruppen hade tidigare självmordsförsök bakom sig (67 stycken i 
indexgruppen och 33 stycken i kontrollgruppen). 
 
Av de som försökt ta sitt liv hade 49,5% medicinerats med antidepressiva läkemedel 
innan sjukhusinläggning i indexgruppen och 41,7% av dem i kontrollgruppen. Det var 
dubbelt så många i indexgruppen som medicinerade med SSRI. Detta var dock ingen 
signifikant skillnad (p=0,073). Det bör tilläggas att en del även medicinerades med 
antipsykotika. Detta kan skådas för fler läkemedel i tabell 4 nedan. 
 
Tabell 3 Tabellen föreställer den procentuella exponeringen för psykotropa läkemedel 
både i indexgruppen och i kontrollgruppen. P-värdet som beräknats för de olika 
grupperna är också angivet. Bilden är bearbetad [19]. 
Medicinering Index(n=103), 

n(%) 
Kontroll(n=103), 
n(%) 
 

  P-värde 

Alla 
antidepressiva(AD) 

51(49,5) 43(41,7) 0,328 

SSRI 31(30,1) 19(18,4) 0,073 
TCA, SNRI m.m. 23(22,3) 26(25,2) 0,744 
Antipsykotika(AP) 20(19,4) 24(23,3) 0,61 
MS 3(2,9) 8(7,8) 0,214 
Benzodiasepiner(BZD) 12(11,7) 13(12,6) 1,0 
AD+AP 15(14,6) 15(14,6) 1,0 
AD+MS 2(1,9) 6(5,8) 0,279 
AD+BZD 9(8,7) 10(9,7) 1,0 
 
 
I denna artikel nämner författarna att de inte fann några signifikanta resultat på att 
risken för självmord skilde sig åt mellan de olika antidepressiva grupperna. De såg inte 
heller något signifikant förhållande mellan självmordsförsök och antidepressiv 
läkemedelsbehandling hos de vuxna patienterna [19]. 
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Långtidsstudier: 

Studie 3 
 
Didham RC. et al. 2005. utförde en retrospektiv kohortstudie för att undersöka risken 
för patienter som tar antidepressiva läkemedel ska begå självmord eller skada sig [20]. 
De data som användes var från en icke randomiserad studie och samlades in från 
Vårdinrättningar för allmänmedicin på Nya Zeeland. Urvalet av data gjordes mellan 
1996 och 2001 och utgjordes av 57361 patienter som fått antingen TCA, MAO-hämmare 
eller SSRI utskrivet. Åldersspannet på de som ingick i studien var mellan 10 och 102 år. 
Medelåldern var 46 år och större delen av undersökningsgruppen bestod av kvinnor. 
Det som sedan mättes var hur många självmord eller självskador som skedde under en 
period på 120 dagar efter att en patient börjat ta medicinen. Under tidsperioden på 120 
dagar inträffade 330 självskador och 26 självmord. Ålderspannet för dem som begått 
självmord var mellan 22 och 81 år och medelåldern var 40 år. När olika faktorer såsom 
kön, självmordstankar och ålder undersöktes, fann de ett samband mellan SSRI och 
självskada men inte med självmord. Författarna såg även att män, individer med 
självmordstankar/depression och individer under 50 år löpte en större risk för 
självskada [20]. 

Studie 4 
 
Stübner S. et al. 2010. Susanne med kollegor utförde en fall-kontrollstudie för att 
besvara frågan om antidepressiva läkemedel kan utlösa självskadebeteende [21]. 
Informationen som användes hämtades från ett övervakningsprogram i Europa 
(AMPS-projektet) där läkemedel studerades. Data som samlats in mellan 1993 och 
2008 och kom från 85 olika mentalsjukhus analyserades.  Informationen innehöll 
patientens ålder, vilket sjukhus, diagnos och en detaljerad beskrivning över vilka 
biverkningar som uppstått under behandling. Även möjliga riskfaktorer var 
registrerade. Data angående de undersökningarna som gjorts efter uppkomna 
biverkningar och information om läkemedlen (dos, samtida medicinering osv.) som 
använts, om patienten tagit läkemedlet tidigare och behandling efteråt fanns även att 
tillgå. Detta användes för att beräkna hur möjligt det var för en biverkan att ha orsakats 
av läkemedel. Det fanns tre olika grader biverkningarnas trolighet; 
 
Tänkbart – Biverkningen är okänd sen tidigare och dosen och tidsförloppet är ovanlig 
att orsaka biverkningar. 
Sannolikt - Biverkningen hos läkemedlet är känd, med samma dos och tidsförlopp, 
sedan tidigare.  
Definitivt – Följer alla kriterier för att vara en sannolik biverkan och att biverkningen 
ska dyka upp igen efter nytt test. 

 
De data som fanns att tillgå mellan de önskade årtalen 1993-2008 bestod av 311374 
patienter och 142090 av dem åt antidepressiva läkemedel (gruppen bestod 
övervägande av kvinnor).  Författarna valde ut alla som inom tidbegränsningen blivit 
suicidala efter behandling med antidepressiva. För att AMPS-projektet skulle räkna 
suicidaliet som en biverkning av medicinen skulle det förekomma andra biverkningar 
samtidigt som t.ex. psykoser och agitation. Bland deltagarna i studien var affektiva 
sjukdomar de vanligaste diagnoserna. Under tidsperioden 1993-2000 var TCA det mest 
utskrivna läkemedlet och under perioden 2000 - 2008 var SSRI det mest använda. 
Under denna period var det var det även andra läkemedel som förskrevs mycket, där av 
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SNRI och NaSSA. Det var 33 patienter som upplevde självmordsbenägenhet under 
studieperioden (18 självmordsförsök, 3 självmord och 12 med självmordstankar). Dessa 
fall ansåg undersökarna kunna ha relation med antidepressiva under perioden. 14 av 
dessa skedde mellan åren 1993-2000. Dessa räknades som ”tänkbara” biverkningar och 
19 mellan åren 2001 och 2008 räknades som ”sannolika”. Ålderspannet gick mellan 19-
77 år och det var endast en under 26 år som upplevt en suicidal biverkan. De resterande 
32 biverkningarna skedde hos äldre. De läkemedel som var involverade i flest suicidala 
biverkningar var läkemedel i gruppen SSRI med 18 fall. Författarna såg att de flesta 
suicidala händelserna hände i början av behandlingen. Incidensen för suicidala 
biverkningar beräknades för de olika läkemedelstyperna och kan ses i tabell 5. 
 
Tabell 4. Beskriver de uträknade incidenserna de undersökta antidepressiva 
grupperna gällande påverkan på de suicidala biverkningarna. Tabellen är bearbetad 
[21]. 
Incidensen för suicidal biverkning i de olika läkemedelsgrupperna 
SSRI 0,034 %, 95 % CI 0,02-0,054 
SNRI 0,034 %, 95 % CI 0,015-0,068 
NaSSA 0,009 %, 95 % CI 0,002-0,0027 
TCA 0,002 % 95 % CI 0,000-0,014 
 
Slutsatsen författarna drog efter studien var att självmord sällan triggas igång av 
antidepressivt läkemedel. Åldersjämförelse kunde ej göras då studiens data enbart 
innehöll en individ under 25 år [21]. 

Studie 5 
 
I en kohortstudie av Miller M. et al. 2014. inkluderades patienter från USA i åldrarna 
10-64 år [22]. Studiens data var insamlad mellan åren 1998 och 2000 och för att ingå i 
studien skulle individerna ha någon form av depressiv diagnos och inte tagit någon 
form av antidepressiv behandling under de senaste 12 månaderna. Analysen fokuserade 
huvudsakligen på den första tiden av behandlingen. Deltagarna blev antingen 
förskrivna SSRI eller SNRI och delades in i två olika åldersgrupper, ena gruppen var i 
åldrarna 10-24 (102647 deltagare) och den andra gruppen 25-64 (338o21 deltagare).   
I den yngre gruppen hittade undersökarna 39 händelser av självskada hos de som 
medicinerades med SNRI och 66 hos de som medicinerades med SSRI. I den äldre 
gruppen hade de som medicinerats med SSRI det första året 81 händelser av självskada 
och bland de som medicinerats med SNRI var det 49 händelser. Risken för självskada 
var i SSRI för den yngre gruppen 15,3 per 1000 personår (95 % CI 12,0-19,4) och SNRI 
medan den i SNRI var 17,6 per 1000 personår (95 % CI 12,7-23,8). I den äldre gruppen 
var värdena något mindre än i den yngre gruppen men var någorlunda lika mellan de 
två läkemedelsklasserna, 2,5 per personår för SSRI och 2,8 för SNRI. De flesta 
händelser av självskada hände de första tre månaderna av medicineringen.  
Miller och hans kollegor fann ingen signifikant ökad risk för självskada vid behandling 
av SSRI och SNRI i någon av åldrarna [22]. 

Studie 6 
 
2004 publicerade Hershel J. et al. 2004. med kollegor en matchad fall-kontrollstudie 
vars syfte var att undersöka om det finns något samband mellan patienter som 
behandlats med antidepressiva läkemedel och deras suicidala beteende [23]. 
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Informationen som användes i studien kom från GPRD (General Practice Reasearch 
Database). 
GPRD innehöll detaljerad medicinsk data från 3 miljoner människor i Storbritannien 
som insamlats i 10 års tid. Tidsperioden undersökarna valt att studera var mellan 1993-
1999 och populationen bestod av alla som under denna tidsperiod medicinerats med 
antingen amitiptylin, fluxoetin, paroxetin eller dothiepin. Anledningen till att dessa 
valdes ut var att under den valda tidsperioden var dessa de mest utskrivna 
antidepressiva läkemedlen. De hör till grupperna TCA eller SSRI. Ålderspannet för 
försökspersonerna var 10-69 år och dessa skulle ha fått antidepressiv medicin utskrivet 
90 dagar innan den suicidala händelsen (indexdatum). För att räknas med var 
försökspersonerna även tvungna att ha existerat i databasen 2 år innan händelsen. 
Exkluderad ur studien blev de som tagit annat läkemedel tidigare. Enbart depressiva 
patienter deltog, patienter med andra sjukdomar sorterades bort. Förutom en 
försöksgrupp plockades även ut en kontrollgrupp bestående av individer som inte 
upplevt suicidala händelser. Dessa var plockade ur samma basgrupp och jämfördes 
med försöksgruppen [23]. 
 
Slutligen innehöll studien 555 fall av självskadebeteenden som inte hade dödlig utgång, 
65,4% av dessa var kvinnor. När olika åldersgrupper jämfördes fann undersökarna att 
de som drabbats mest av självskadebeteende var åldern 20-49 år med 75,3% medan 
enbart 12,3% drabbades i den yngre gruppen 10-19 år. Bland alla suicidala händelser 
bestod enbart 15 % av självmordstankar medan 85 % bestod av rena självmordsförsök. 
I artikeln poängterar författarna att det syntes ett tydligt samband mellan starttiden för 
läkemedelsbehandlingen och första suicidala utfallet. De som fått sin första suicidala 
händelse inom 1-9 dagar hade 4 gånger så stor chans att drabbas. De som drabbades 
mellan 10-29 dagar hade 3 gånger så stor sannolikhet att drabbas och de som fick det 
mellan dag 30-89 hade 1,5 gånger så stor sannolikhet att uppleva det. Detta samband 
blev mer och mer tydligt ju äldre individen var. Under studietiden fann undersökarna 
17 patienter som tagit sina liv som uppfyllde kriterierna. Inga självmord skedde i den 
yngsta gruppen (10-19 år). Flest fall var det i den mittersta gruppen (20-39 år) med 9 
fall och de övriga 8 fallen kom från den äldsta gruppen (40-69 år). Samma sak 
uppmärksammades i självmordsgruppen som de som utsatt sig för självskada, 
nämligen att risken för självmord var högre i början av behandlingen. Självmord var 
nämligen 38 gånger mer sannolik mellan dag 1-9 av behandlingen än efter 90 dagar 
[23]. 

Studie 7 
 
I denna studie utförd av Olfson M et al. 2008. undersöktes det om det fanns någon 
skillnad i självmordsrisken mellan barn och vuxna [24]. Informationen som användes 
hade samlats ihop från alla USAs stater. Studiedesignen som användes var en kohort 
och åldersbegränsningen för deltagarna var 6-64 år. De skulle även ha behandlas för 
MDD i öppenvården. Förutom detta var det också viktigt att patienterna funnits i 
databasen 90 dagar före och 120 dagar efter den händelse som studerades. Den 
information som fanns att tillgå var data gällande patienternas medicinering, vilka 
ingrepp som gjorts, demografiska egenskaper och tjänstekrav.  För varje deltagare i 
försöksgruppen valdes det ut fem patienter som bildade en kontrollgrupp. Denna grupp 
var anpassad till försökspersonerna gällande etnicitet, ålder kön etc. I slutändan bestod 
kontrollgruppen av 1132 deltagare och försöksgruppen av 236. Alla i försöksgruppen 
hade någon gång under perioden försökt ta sitt liv. Deltagarna delades in i två 
åldersgrupper, en med ungdomar (6-18 år) och en med vuxna (19-64 år), Individerna 
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separerades sedan in efter kön. Resultatet som forskarna noterade i sina resultat var att 
ingen av varken unga eller äldre som försökt ta sina liv hade fått psykoterapi. Resultatet 
visade även att det var större sannolikhet för yngre att drabbas av en suicidal händelse 
vid antidepressiv behandling. Hos äldre sågs inga associationer som visade på detta 
[24]. 

Studie 8 
 
I en studie sökte Leon AC. et al. 2011. tecken på om det finns samband mellan 
antidepressiva behandlingar och självmordsförsök/självmord [25] En långsiktig 
observationsstudie utfördes som sträckte sig över 27 år och informationen som 
användes kom från ”NIMH collaborative program on the psychobiology of depression-
clinical studies”. Till denna databas hade information från patienter med depression, 
scizoaffektiv sjukdom eller bipolär sjukdom insamlats mellan åren 1978 och 1981. All 
information om patienterna kom från fem olika akademiska medicinska centra i USA.  
Yngsta åldern för deltagande var 17 år, alla deltagarna talade engelska och bestod 
enbart av vita.  Studien var genomförd på så sätt att varje vecka som uppföljning hölls 
delades deltagarna in i olika kategorier beroende på om de tagit antidepressiva 
läkemedel den veckan eller inte.  Det var 25 olika antidepressiva läkemedel som 
användes och dosen spelade ingen roll då det var exponeringsintervall som skulle 
studeras.  Dessa intervall kunde avslutas på 3 olika sätt, antingen om uppföljningstiden 
tog slut, patienten försökte ta sitt liv/tog sitt liv eller om exponeringsintervallet 
ändrades. Ett nytt exponeringsintervall började veckan efter varje suicidal händelse. 
Under studieperioden tog deltagarna inte medicin konstant utan det fanns perioder 
utan behandling. 
 
I slutet av undersökningen fanns det 757 deltagare och 6716 exponeringsintervall att 
studera. Under hälften av alla exponeringsintervall tog deltagarna antidepressiva 
läkemedel. Medelåldern på studiens deltagare var 38,1 år och större delen av urvalet 
bestod av kvinnor. Skillnader i grupperna kan studeras i tabell 6 där jämförs den 
exponerade gruppen med den icke exponerade. I tabell 7 beskrivs även skillnader i de 
olika åldersgrupperna. 
 
Tabell 5. Tabellen beskriver hur det suicidala beteendet varierade mellan exponerade 
och icke exponerade deltagare. Bilden är bearbetad [24]. 

Suicidala beteenden efter antidepressiv exponering eller ej 
Exponering Exponerings- 

Intervall (no 
%) 

Suicidala 
händelser 

Rate/interval Hazard 
ratio 

95 %  
CL 

z P 

Ej exp 
Exp 

3,433 (51,1) 
3,283 (48,9) 

387 
330 

11,3 
10,1 

1,00 
0,8 

0,68-
0,95 

-2,54 0,011 

 Suicidala händelser, ej exponerade: 370 självmordsförsök och 17 självmord 
Suicidala händelser, exponerade: 321 självmordsförsök och 9 självmord 
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Tabell 7. Tabellen visar hur det suicidala beteende varierade efter ålder och om 
deltagarna var exponerade för antidepressiva läkemedel eller inte. Bilden är 
bearbetade [25]. 

Suicidalt beteende efter exponering av antidepressiva och ålder 

ålder exponering Exponerings-
intervall 

Självmord Suicidala 
händelser 

Rate/ 
Intervall 

Hazard 
ratio 

95 % 
CL 

Z P 

<25 Ej exp. 
Exp. 

239 
176 

2 
1 

53 
24 

22,3 
13,6 

1,09 0,62–
1,92 

0,28 0,777 

25-29 Ej exp. 
Exp. 

362 
293 

3 
0 

74 
34 

20,4 
11,6 

0,67 0,42–
1,06 

-1,71 0,087 

30-
64 

Ej exp. 
Exp. 

2,502 
2,418 

10 
7 

249 
247 

10,0 
10,0 

0,86 0,71–
1,05 

-1,49 0,136 

65+ Ej exp. 
Exp. 

330 
333 

2 
1 

11 
25 

3,3 
7,5 

2,00 0,91–
4,37 

1,73 0,083 

 
Det resultat undersökarna fick fram var att de deltagare som tog antidepressiva 
reducerade det suicidala beteendet med 20 % (Hazard ratio=0,80; 95 % CI, 0,68-0,95; 
z= -2,54; P=0,011)  
Det visade sig vara större risk att inom det fyra första veckorna av exponering för 
deltagarna att bli suicidala. Denna exponeringsintensitet var 0,7 % under de intervall 
som deltagarna inte exponerades av antidepressiva och 0,1 % under intervallen där 
deltagarna exponerades. 
 
Åldersanalyser gjordes även för att undersöka självmordsrisken i de olika 
åldersgrupperna. Författarna fann inget som tydde på att någon åldersgrupp löpte 
större risk än en annan. Slutsatsen de drog var att det inte fanns något som tydde på att 
antidepressiva läkemedel ökar risken för suicidalitet, men att läkemedlen istället 
minskar risken för det [25]. 

Studie 9  
 
 
Seemüller et al. undersökte ifall antidepressiva läkemedel ökade risken för suicidalt 
beteende hos högriskindivider[16]. Studien var utformad som en fall-kontrollstudie och 
informationen som de använde kom från en stor prospektiv naturalistisk 
multicenterstudie. För att få delta skulle individen befinna sig inom åldersspannet 18 
till 65 år och lida av depression eller någon annan depressiv sjukdom. Tre olika 
måttskalor användes. Dessa var HAMD “the scale of clinical and sociodemographic 
variables” och ”the side-effect rating scale”. Den sista skalan användes för att finna 
suicidala händelser. Dessa mätinstrument användes med 3 veckors mellanrum från 
början till slutet av den tiden som deltagarna deltog i studien.  En ökning i HAMD-
skalan räknades som en försämring, en minskning i HAMD räknades som en 
förbättring. För att få en generell överblick på antidepressivas effekt på 
självmordtendenser användes HAMD-skalan för att beräkna ett medelvärde över hur 
deprimerade patienterna var. 
 
 
Medelvärdet vid start för den totala poängen på HAMD-skalan var 24,8 ± 6,8 vilket 
visade att många av patienterna var illa däran i början av studien. Av de 1014 som 
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deltog i studien var 63 % kvinnor. I slutet av studien hade 290 patienter (28,9%) över 3 
på HAMD skalan och räknades som akut självmordsbenägna. Gällande självmord 
under studiens gång var det 137 st (13,51%) som blev inlagda i början av behandlingen. 
Tio stycken (0,97 %) försökte ta sina liv men misslyckades och enbart två stycken (0,2 
%) av alla 1014 stycken togs sitt liv. Graden av självmord efter justering för 
behandlingstiden var 13,44/1000 personår och för självmordsförsök var det 
67,21/1000 personår. Av de 1014 deltagarna var det 469 stycken som vid start hade haft 
ett HAMD-värde på 0 eller 1. Bland dessa var det femton (3,2 %) som under 
behandlingen utvecklade självmordstankar. Det var 960 stycken som någon gång under 
försöket fått en ökning i HAMD-skalan. Av dessa 960 st var det enbart 39 stycken (4,06 
%) som hade gått upp till 3 eller 4 på HAMD-skalan.  Vid statistisk analys av den 
insamlade data såg man fem riskfaktorer, bland annat att ju yngre ålder desto högre 
risk att utveckla självmordstankar under behandling. De övriga riskfaktorerna var 
behandlingsresistens, personlighetsstörningar, akatisi och sjukhusvistelse[16].  

Studie 10 
 
I en fall-kontrollstudie undersökte Olfson, M. et al. 2006. den relativa självmordsrisken 
vid behandling med antidepressiva läkemedel [26] . De data som användes till studien 
kom från ”national Medicaid Analytic Extract files”. Den information som fanns att 
tillgå handlade om medicinering, tjänstekrav och befolkningsstatistik. Data samlades in 
från 1 januari 1999 fram till den 31 december 2000. Ålderspannet på försökspersonerna 
var 6-64 år och alla skulle ha behandlas för en depressiv sjukdom.  För att räknas med i 
studien skulle deltagarna först behandlats för sin depression på sjukhus, den första 
suicidala händelsen efter det blev då försökets händelsedatum. Fem kontrollpersoner 
parades ihop med varje deltagare, dessa kontroller var av samma kön, etnicitet och ras 
som deltagarna. Forskarna fann 784 stycken deltagare som uppfyllde kraven och dessa 
var matchade med 3635 stycken kontrollpersoner. De läkemedel som användes mest av 
deltagarna var ur grupperna SSRI och tTCA. Även andra grupper förekom men inte till 
så stor del. Ingen i studien använde sig av MAO-hämmare. Analysen av data gjordes 
genom att jämföra associationerna mellan antidepressiv behandling och självmord hos 
försökspersonerna med kontrollgruppen. Vad som noterades var att större delen av 
självmordshändelserna hos både vuxna och barn utgjordes till större delen av män. 
Kvinnor utgjorde en större del av självmordsförsöken.  Inga självmord och bara 13 
självmordsförsök hände i åldrarna 12 år och yngre.  Det var mycket större sannolikhet 
att barn och ungdomar som behandlades med antidepressiva läkemedel försökte ta sina 
liv än de som inte behandlades med läkemedel (OR 1,55, 95 % CI 1,12–2,07). Hos vuxna 
sågs det inte någon ökning alls av självmordsrisken efter jämförelse med obehandlade 
(OR 1,10, 95 % CI 0,89–1,39). Slutsatsen som forskarna drog efter sin studie var att det 
inte verkade finnas någon förbindelse mellan antidepressiva läkemedel och ökad risk 
för självmord hos vuxna. Däremot så ansåg de att kan det finnas en ökad risk i unga 
[26]. 
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Diskussion 

Denna litteraturstudie bygger på resultat från 10 olika artiklar som alla jämför 
antidepressiva läkemedel risken för självmord eller självskada i olika åldersgrupper.  
 
Sju av de tio artiklarna jämför både ungdomar och vuxna. Studie 1 fokuserar enbart på 
unga och studie 2 fokuserar enbart på vuxna. I studie 6 var det meningen att en 
åldersjämförelse skulle göras men tyvärr fanns det inte tillräcklig många under 26 år så 
den undersökningen blev även den bara på vuxna. De övriga artiklarna jämförde både 
ungdomar och vuxna.  
 

Vad sa resultaten? 
 
I studie 1 undersöktes ungas ökning av suicidalrisken vid behandling med fluoxetin i 
jämförelse med KBT och placebo. Antalet suicidala händelser var lite fler i gruppen som 
bara medicinerades med fluoxetin än de övriga.  Även om det var lite fler suicidala fall i 
den gruppen så finns det inget som tyder på att det var orsakat av medicinen. När 
författarna betraktade tid till förekomst av suicidala händelser kunde de inte heller 
finna belägg för att det skulle vara någon skillnad mellan grupperna. En slutsats som 
författarna drar är att det är riskindivider, t.ex. de som redan innan behandlingen som 
upplevt suicidala händelser, som har en ökande risk att bli suicidala under studien.  
 
 
Hur suicidalrisken hos vuxna påverkades när de medicinerades med antidepressiva 
läkemedel undersöktes i studierna 2 och 4.  I studie 2 studerades främst 
läkemedelsgruppen SSRI men även TCA, SNRI m.fl. Resultatet från denna studie var 
att ingen signifikant skillnad mellan de undersökta läkemedlen och antalet självmord 
hos de vuxna hittades. Upplägget i studie 4 var annorlunda jämfört med studie 2 då 
enbart suicidala händelserna under en antidepressiv behandling som sammanfallit med 
mer kända läkemedelsbiverkningar studerades. Den slutsatsen som drogs där var att 
hos de patienter som tog SSRI och SNRI var det lite vanligare att de blev suicidala än 
vid annan antidepressiv läkemedelsbehandling. De konstaterade även att det var 
ovanligt att läkemedel triggade igång suicidalt beteende. 
 
Två studier, studie 3 och 6, hade resultat som avvek från de andra studiernas resultat. I 
studie 3 hade patienter som medicinerats med TCA, MAO-hämmare och SSRI 
granskats. Författarna såg vid åldersanalysen av sin studie inget samband mellan 
självmord och antidepressiva läkemedel. Däremot såg de ett samband mellan 
självskada och antidepressiv läkemedelsbehandling. De konstaterade att personer som 
sedan tidigare haft självmordstankar och individer under 50 år löpte större risk att 
skada sig. I studie 6 undersöktes två substanser inom grupperna SSRI och TCA.  De 
hade delat in grupperna i tre åldersgrupper, 10-19 år, 20-39 år och 40-69 år.  Det som 
sågs i denna studie var att den mittersta gruppen 20-39 år hade fler självmord och 
självmordsförsök än någon av de övriga åldersgrupperna. 
 
I studie 5 studerades om SSRI och SNRI ökade risken för självskada i olika 
åldersgrupper. De kunde inte se någon signifikant ökad risk i någon av 
åldersgrupperna. Liknande resultat erhölls i studie 8. I båda studierna har det noterats 
att ingen av de studerade åldersgrupperna verkar löpa någon större risk än någon 
annan att drabbas av suicidalt beteende under behandlingen. 
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Vad kan påverka resultatets trovärdighet? 
 
De data som användes i de flesta studierna var alla insamlade av andra än de som 
utförde studien. Detta kan medföra att kvalitén på datamaterialet är sämre då 
författarna inte kan gå tillbaka och undersöka om allt stämmer. Att litteraturstudien 
består av så många olika studietyper såsom kohorter, observationsstudier, fall-
kontrollstudier och randomiserade placebokontrollerade studier försvårar att dra 
slutsatser. Om majoriteten av studierna kommit fram till samma sak hade man kunnat 
göra det. Då resultaten skiljer sig åt mellan studierna är det svårt att komma fram till 
en gemensam slutsats. Vad som är ett riktigt samband och vad som beror på slumpen 
är svårt att säga. Andra saker som kan påverka resultatet är att några av studierna 
använde sig av data från andra sjukdomar än depression, t.ex. bipolär sjukdom och 
schizoaffektiv sjukdom.  Då sjukdomarna skiljer sig åt, t.ex. både schizoaffektiv 
sjukdom och bipolär sjukdom är mer psykotiska sjukdomar, kan detta orsaka skillnader 
i resultatet då någon av sjukdomarna möjligen skulle kunna ha en högre risk att bli 
suicidala.  
 
Vidare var det några studier som inte hade som huvudsyfte att undersöka 
suicidalrisken i olika åldersgrupper (studie 3 och 9), utan åldersjämförelserna var något 
man såg under studiens gång. 
 
De tio använda studierna skiljer sig gällande vilka läkemedel som studeras och hur de 
har fångat upp suicidala händelser. Då alla studier inte studerat samma läkemedel eller 
läkemedelsgrupper kan resultatet bli missvisande då olika läkemedelsgrupper eller 
läkemedel har olika verkan på kroppen. Vidare är många av de mått som används i 
studierna surrogatmått. Att mäta på självskada och självmordsförsök ger ingen klar 
bild över hur många som faktiskt kommer att ta sina liv. Det är även svårt att säga att 
dessa suicidala händelser verkligen är orsakat av läkemedlet då det handlar om 
människors psyke och vad de har varit med om i sina liv. Det är alltså svårt att mäta om 
läkemedel är orsak till att en individ tar sitt liv då så mycket mer som spelar roll. Bland 
annat innehåller inte databaserna som använts någon information om hur patienterna 
är som individer, eller vad som ligger bakom deras depression. Ytterligare en sak som 
kan spela roll för en person är hur denne reagerar på alkohol eller andra substanser. I 
ett patientfall som beskrivs i boken ”Suicidalitet som problemlösning olyckshändelse 
och trauma” berättas det om en man som efter att hans flickvän gjort slut blev lätt 
deprimerad. Denna man gick ut och drack med sina vänner varje fredag, men alkoholen 
sänkte hans kontroll över situationen och suicidala tankar bröt ut. Detta pågick under 
tre tillfällen och varje gång blev han suicidal. Den sista fredagen blev det småbråk i 
gruppen. Det resulterade i att mannen gick och hängde sig i skogen[27].  I detta fall var 
det alkohol som sänkte hans medvetandegrad så att tankarna på självmord tog över. 
Det som kan sägas med detta är att det är mycket svårt att med hjälp av databaser se 
vad exakt som triggar igång en suicidal händelse då alla människor är olika och inte 
reagerar på samma sätt. 
 
En annan sak som bör räknas med i undersökningen är att tonåren är en förvirrande 
och känslig ålder för många. Kroppen tillverkar en massa nya hormoner och känslor 
som sällan upplevts tidigare virvlar upp till ytan. Man befinner sig mitt emellan att vara 
barn och vuxen och det gäller att finna sin egen roll i världen. Min teori är att detta gör 
unga mer utsatta för förändringar i stämningsläget än vuxna, och att det är det som gör 
att barn i ett flertal undersökningar visat högre tendenser att bli självskade- eller 
självmordsbenägna än vuxna. 
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Felkällor 
 
Det förekom svårigheter att finna artiklar vars innehåll skulle vara givande för denna 
litteraturstudie. De flesta sökningar i PubMed gav resultat på 7-30 artiklar. Detta kan 
ses som rätt många men de flesta besvarade inte de frågor som studien var menad att 
undersöka, så dessa uteslöts och endast tio artiklar användes. Sökningar i Web of 
Science gav fler resultat, upp emot tusen. Nackdelen här var att jag som författare av 
denna litteraturstudie inte lyckades ta ner antalet artiklar på grund av att jag inte 
förstod hur avgränsning gjordes. Det tog tid att söka igenom dessa och tyvärr var 
enbart ett fåtal tillräckligt specifika för min frågeställning. Det finns säkert fler artiklar 
på ämnet och jag misstänker att min sökning i de två databaserna var alldeles för snäv 
eller så använde jag mig av helt fel sökord. 

Min slutsats 
 
Min slutsats av denna litteraturstudie är att den bygger på för få studier och att de 
består av alldeles för många olika studiedesigner för att ge något tydligt svar på min 
frågeställning. Svårigheter i att mäta självmordsrisk vid antidepressiv behandling gör 
även att jag inte kan finna någon tydligt samband i de resultat jag har studerat. Tre 
artiklar visade att yngre verkade löpa större risk att råka ut för suicidala händelser 
under en behandling än äldre. Men samtidigt fann flera artiklar inget sådant 
ålderssamband alls.  Det kan vara så att unga har lättare att bli suicidala vid denna typ 
av läkemedelsbehandling men resultaten i denna litteraturstudie har inte övertygat 
mig. Jag anser att det skulle behöva fler studier med åldersjämförelser inom detta 
ämne och gärna med samma studieupplägg för att en slutsats ska kunna dras. Däremot 
så tolkar jag av det resultatet som studierna visat att riskgrupper, t.ex. individer som 
lider av andra sjukdomar eller har en djupare depression, har större chans att bli 
suicidala vare sig om denne är ung eller gammal. Min slutsats blir därmed att det 
verkar vara ovanligt med suicidala fall som orsakas av just medicinering, men att det 
behövs fler undersökningar inom ämnet för att kunna ge något svar. 

 

Slutsats 

Det krävs fler studier för att en riktig slutsats ska kunna dras, möjligen att unga har lite 
större risk att bli suicidala vid antidepressiv läkemedelsbehandling än vuxna. Det som 
jag kan tolka i resultatet är att personer som anses vara riskgrupper löper större risk 
vare sig de är vuxna eller ungdomar och att antidepressiva läkemedel sällan triggar 
igång suicidala händelser. 
 
 

Tack till 

Tack till min handledare som har lett mig framåt i mitt arbete och till min far som 
uppmuntrat mig att fortsätta när arbetet känts som svårast. 
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