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Sammanfattning 
 
Introduktion: Depression är en sjukdom som förekommer i alla åldrar. I Sverige får ca 
6 % diagnosen. Det är viktigt att primärvården lyckas identifiera de som lider av 
depression då risken att återinsjukna är mycket hög. Det är också viktigt att hitta en bra 
behandlingsmetod för att bota och förhindra återkommande episoder. Bland de 
vanligaste behandlingsformerna kan man dela in dem i dels de farmakologiska 
läkemedelsterapierna som grundar sig i de neurobiologiska förklaringsmodellerna, dels 
de psykologiskt inriktade förklaringsmodellerna där KBT (kognitiv beteendeterapi) är en 
av de vanligare behandlingsformerna. De båda behandlingsvarianterna är baserade på 
två olika skolor. Frågan är vad som kan generera den mest lyckade behandlingen. Målet 
är att uppnå symtomfrihet. 2004 gav SBU (statens beredning för medicinsk rapport) ut 
en rapport som redovisar en systematisk litteraturöversikt om behandling av 
depressionssjukdomar.  
 
Frågeställning och metod: Den här litteraturstudien vill ta reda på om det föreligger 
långsiktiga skillnader i effekt mellan olika behandlingsmetoder vid depression. Eller om 
tilläggsbehandling med KBT är det bästa alternativet? Kan man se några skillnader i 
bestående långtidseffekter av respektive behandling? Har senare studier kunnat påvisa 
andra resultat än SBU-rapporten visat? Sju stycken kliniska studier genomförda de 
senaste fem åren har valts ut för att analyseras och kunna besvara om det finns några 
långsiktiga skillnader mellan de olika behandlingsformerna. Sökningar har gjorts i 
databaserna PubMed och Cochrane. Såväl fritextsökning som MeSHsökning har 
genomförts. 
 
Resultat: Fyra av studierna som jämförde KBT mot antidepressiva visade att KBT har 
bättre långsiktig effekt. Två av studierna tog med alternativet kombinationsbehandling 
vilket visade sig ha bästa långsiktiga effekt. Antidepressiva har en tendens att förlora i 
symtomförbättring efter en längre tids behandling.  
 
Diskussion: De olika studieuppläggen har haft olika designupplägg varför det är svårt 
jämföra effekten mellan de olika studierna. Samtidigt var avsikten med det här arbetet 
att jämföra effekter och hållbarheten av olika typer av behandlingar som genomförts 
under samma villkor varför det fortfarande var intressant att ta del av dessa jämförande 
studier.  Det skulle vara av värde att göra fler jämförande studier mellan KBT, 
antidepressiva och kombinationer och dess långsiktiga effekter. Gärna över flera år. Det 
borde också vara intressant att forska mer runt orsakerna till depressioners uppkomst 
och dess samband med typ av behandlingsmetod.  
 
Slutsats: Tendensen visar att KBT är ett något bättre alternativ än enbart 
läkemedelsbehandling för att uppnå mer långsiktiga effekter. Resultaten motsvarar i 
stort de slutsatser som SBU rapporten från 2004 kommer fram till.  Dock verkar det som 
att KBT-effekten kan fungera preventivt längre än ett år enligt nyare studier och att 
antidepressiva fungerar mindre bra långsiktigt även när man har responderat väl på 
akutbehandlingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Depression, behandling, antidepressiva, KBT, långsiktig effekt 
 



   

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   

4 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................................ 2 

1. Introduktion .............................................................................................................. 5 
1.1 Vad är depression ................................................................................................... 5 

1.1.1 Diagnostiska instrument för att mäta depression ............................................. 5 
1.1.2 Benämning på olika unipolära tillstånd ........................................................... 6 

1.2 Förklaringsmodeller ............................................................................................... 7 

1.2.1 Neurobiologiska förklaringsmodeller .............................................................. 7 
1.2.2 Monoaminteorin .............................................................................................. 8 
1.2.3 Andra teoretiska förklaringsmodeller .............................................................. 8 
1.2.4 Kognitiva förklaringsmodeller ........................................................................ 8 

1.3 Behandling .............................................................................................................. 9 

1.3.1 Läkemedel mot depression .............................................................................. 9 
1.3.2 Antidepressiva läkemedel ................................................................................ 9 

1.3.3 Effekt och biverkningar av antidepressiva .................................................... 11 

1.3.4 Behandlingseffekt av läkemedel .................................................................... 11 
1.3.5 KBT mot depression ...................................................................................... 12 
1.3.6 Effekter och risker med KBT ........................................................................ 12 

1.3.7 Kombination läkemedel och KBT ..................................................................... 12 

1.4 Vad är en lyckad behandling? .............................................................................. 13 
1.5 Läkemedel eller KBT?.......................................................................................... 13 

2. Syfte ........................................................................................................................ 14 
3. Metod ...................................................................................................................... 14 
4. Resultat ................................................................................................................... 17 

5. Diskussion .............................................................................................................. 33 
6. Slutsats .................................................................................................................... 36 

7. Tack ........................................................................................................................ 36 

8. Referenser ............................................................................................................... 37 
 
  



   

5 
 

1. Introduktion 
 

1.1 Vad är depression  

 
När man söker efter ordet depression i den svenska akademiens ordlista får man upp 
förklaringarna tryckt sinnesnedstämning, nedstämdhet, djupgående lågkonjunktur, 
sänka under havsytans nivå under jordytan (1). Det är således ett ord med flera 
betydelser. I medicinska sammanhang används dock ordet som ett syndrom, vilket 
innebär att en depression kan innefatta ett flertal olika symtom. Det centrala är 
nedstämdheten som har pågått under en längre tid till den grad att det påverkar ens 
dagliga liv.  En depressionsperiod kan variera kraftigt i längd. Mediandurationen ligger 
på 3-12 månader.  Den kroniska depressionen pågår i mer än två år (2). 
 
Depression är en sjukdom som kan förekomma i alla åldrar. Andelen som har diagnosen 
depression ligger runt 6 % i Sverige. Kvinnor i fertil ålder drabbas nästan dubbelt så ofta 
jämfört med män i samma ålderskategori. Före pubertet och efter menopaus är 
fördelningen mer lika. Bland den äldre befolkningen är siffran så hög som 12-15% (3). 
Det är framför allt de lindriga och måttliga depressionerna som verkar ha ökat de senaste 
50 åren enligt flera studier. Debuten tenderar också att gå längre ned i åldrarna. Det är 
viktigt att primärvården lyckas identifiera de som lider av depression då risken att 
återinsjukna är mycket hög, runt 50-75% (4).  Att tänka på är också vikten av att lyckas 
identifiera de som söker för vård på sin vårdcentral mot kroppsliga besvär men i själva 
verket är deprimerade. Studier har visat att 50 % som söker sig till primärvården mot 
fysiska krämpor egentligen är deprimerade (5). 
 
De instrument man använder idag för att kunna sätta diagnosen depression är 
huvudsakligen utformade utifrån patientens egna upplevelser på de symtom som 
vanligen förknippas med depression. I den moderna forskningen har man även studerat 
funktionella neuroanatomiska processer och strukturella neurologiska samband. 
Funktionella neuroanatomiska processer såsom ledset ansiktsuttryck kopplat till 
depression verkar ha ett tydligt samband. Dock verkar det svårare att kunna påvisa 
samband mellan strukturella neuroanatomiska skillnader i hjärnan där friska och 
deprimerade inte hade några större strukturellt tydliga skillnader (6). Andra studier har 
dock kunnat påvisa större vätskefyllda hålrum i hjärnan och förminskade områden av 
hippocampus och prefrontala cortex (hjärnbarken) hos avlidna patienter med en 
depressionshistorik (7). 
 
 

1.1.1 Diagnostiska instrument för att mäta depression 

 
Det finns ingen tydlig gräns mellan depression och vanlig nedstämdhet men för att själv 
göra en egen skattning kan man använda sig av självskattningsinstrumentet MADRS 
(Montgomery Åsberg Depression Rating Scale). Det är baserat på ett test på nio frågor 
där de vanligaste förekommande symtomen i en depression graderas i hur pass kraftiga 
symtomen upplevs eller hur ofta de uppstår. De faktorer som tas upp är sinnesstämning, 
oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt 
engagemang, pessimism samt livslust. Graderingen delas in i fyra nivåer där lägst poäng 
betyder ingen depression, näst lägst innebär måttlig depression, näst högst innebär 
sannolikhet för hög depression om det pågått i mer än två veckor. Högst poäng kan vara 
tecken på behov att läggas in på psykiatrisk klinik, men det är delvis beroende på 
självmordstankar och hur anhörigstödet ser ut (8). MADRS ger således en skattning av 
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depressionsdjupet och ger en vägledning i behandlingsval och bedömning av 
självmordsrisken (3). 
 
Inom den psykiatriska forskningen har man sedan 1960-talet arbetat fram definierade 
kriterier som måste vara uppfyllda för att fastställa klassifikationen av olika typer av 
depressionstillstånd och dess svårighetsgrad. Det som snabbt blev accepterat av forskare 
över hela världen är klassifikationssystemt Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders III (DSM-III) samt dess senare upplagor DSM-III-R (Revised) och DSM-IV. 
Samtidigt arbetade World health organization (WHO) fram en internationell 
sjukdomsklassifikation, International Classification of Diseases (ICD) för att anpassa 
denna till DSM-systemet (Bilaga 1). Det innebär att dessa två system idag är mycket 
snarlika varandra där klassificering av polaritet (unipolär/bipolär) samt svårighetsgrad 
är de två huvuddimensionerna. Ytterligare undergrupperingar kan också klassificeras, 
till exempel melankoli och årstidsrelaterad depression. (2) 
 
Med dimensionen svårighetsgrad har man för avsikt att få fram hur många och hur 
utpräglade symtomen är. I DSM-systemet betyder termen ”major depression” djupa 
depressioner vilket är detsamma som ”egentlig depression” som används i Sverige. I 
ICD-systemet delar man in de depressiva episoderna i fyra olika klasser, lindrig, 
medelsvår, svår utan psykotiska symtom samt svår med psykotiska symtom. I DSM-IV 
kan samma uppdelning göras som en tilläggspecifikation. (2) 
 
 

1.1.2 Benämning på olika unipolära tillstånd  

 
Nedan förklaras och definieras några olika typer av unipolära depressionstillstånd. Dock 
är det svårt att kunna dela in dem i tydliga avgränsade sjukdomstillstånd utan bör 
snarare ses som ett depressionsspektrum. Samtliga grupper bör behandlas kliniskt då 
även lättare tillstånd kan leda till påverkad vardag, ökad suicidrisk osv. 
 
Så kallad egentlig depression är det tillstånd som man forskar mest om och benämns 
som ”major depressive episode” för en enstaka episod samt ”major depressive disorder” 
(MDD) där syndromet oftast innebär flera episoder.  
 
Dystymi används när kriterierna för ”egentlig depression” inte uppfylls men där ett 
kroniskt tillstånd på minst två år med en lättare depressionsgrad och funktionen i 
vardagen sammantaget påverkas minst lika mycket som vid en egentlig depression. 
Många med denna diagnos hamnar även någon gång under sjukdomsförloppet i en 
egentlig depression.  
 
Minor depression likställs i svensk DSM-översättning med ”lindrig depression” Det 
innebär att depressionstillståndet inte är lika djupt som en egentlig depression och inte 
lika långvarig som dystymi. För att sätta diagnosen ”lindrig depression” krävs samma 
duration som egentlig depression, det vill säga minst två veckor samt tre-fyra kriterier 
enligt DSM-systemet. Även en ”lindrig depression” kan innebära lidande, social 
dysfunktion och ökad dödlighet speciellt hos män. Minor depression är en provisorisk 
DSM-IV diagnos som används framför allt i forskningssammanhang. Tillståndet verkar 
mer förekommande bland äldre, i samband med somatisk sjukdom och 
läkemedelsbiverkningar. (2) 
 
Recurrent brief depression, recidiverande kortvariga depressioner. Benämning på de 
återkommande egentliga depressionerna men som inte uppfyller de kriterier som gäller 
för durationen (två veckor). Även denna benämning är en provisorisk DSM-IV diagnos. 
Diagnosen bör ha minst fem av de nio kriteriesymtom enligt DSM-III-R, samt att 



   

7 
 

tillståndet har pågått i mindre än två veckor, men återkommit oregelbundet under minst 
ett års tid. Tillståndet är förekommande bland ungdomar och kan jämföras med 
depressionstillstånd hos ungdomar med borderline personlighetsstörning.1.2. Olika 
förklaringsmodeller till depression. Att kunna hitta en förklaring eller tydliga 
orsakssamband till att vissa utvecklar en depression är inte lätt. Men man kan grovt 
indela dem i neurobiologiska respektive andra teoretiska förklaringsmodeller.  
Bland de så kallade teoretiska förklaringsmodellerna söker man efter psykologiska 
teorier, vulnerabilitet (ärftlighet, personlighet) och utlösande faktorer (stress, negativa 
händelser) som orsaker till depression (2). Troligen kan det finnas ett flertal enskilda 
eller samverkande faktorer som tillsammans kan utlösa en depressionsepisod. 
 
 

1.2 Förklaringsmodeller 

 
Det finns flertal olika teorier om anledningen till att depressivt syndrom kan uppstå. 
Nedan följer några av de vanligaste förklaringsmodellerna. De kan grovt indelas i 
neurobilogiska respektive psykologiska förklaringsmodeller. 
 
 

1.2.1 Neurobiologiska förklaringsmodeller 

 
De neurobiologiska förklaringsmodellerna utgår från att dysfunktionalitet av någon av 
signalsubstanserna serotonin, noradrenalin, dopamin i centrala nervsystemet (CSN) 
påverkar symtombilden och på så vis kan man välja rätt behandling mot depression (3, 
Fig. 1).  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Monoaminer och depressionssymtom. Omarbetad figur från referens 3. 
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Monoaminteorin är den idag mest tillämpade neurobiologiska förklaringsmodellen.  
Andra teorier tar upp hormonsubstansen CRH (corticotropinfrisättande hormon) som 
reglerar kortisol koncentrationen i plasma, låga nivåer av BDNF (brain-derived 
neurotrophic factor) eller dess receptors (TrkB) underfunktion och förändringar i 
glutamat neurtransmissionen som skulle kunna ligga bakom en depression (7). 
 
 

1.2.2 Monoaminteorin 

 
1965 lade Schildkraut fram den första hypotesen om att depression orsakas av ett 
underskott på monoamintransmittorerna serotonin (5-HT) och noradrenalin i vissa 
delar av hjärnan och att mani orsakas av ett överskott. Denna hypotes baserades på de 
monomainpåverkande läkemedel man hade att tillgå då och dess efterföljande 
symtombild. Denna hypotes kunde sedan styrkas i flera studier när antidepressiva 
läkemedel som TCA (tricykliska) och MAOI (monoamin oxidas hämmare) som leder till 
ökning av noradrenalin och serotonin samt läkemedel som hämmar noradrenalin och 
serotonin lagringen, påverkade symtombilden på två motsatta sätt. Även om vissa 
biokemiska studier inte stödjer denna hypotes till fullo är det denna teori som ligger 
bakom de bästa resultaten avseende farmakologisk läkemedelsbehandling mot 
depression (7). 
 
 

1.2.3 Andra teoretiska förklaringsmodeller 

 
Benägenheten att utveckla en depression kan förklaras av flera olika orsaker.  Det finns 
ett flertal olika teorier där den psykologiska aspekten analyseras. Även så kallad 
vulnerabilitet där olika faktorer såsom den genetiska faktorn kan spela roll. Studier som 
studerat låg födelsevikt hos pojkar, separation, övergrepp, personlighetstyp har också 
visat sig kunna påverka uppkomst av depression. 
 
Depression är en sjukdom som sedan lång tid försökts förklaras med olika psykologiska 
modeller. Olika psykodynamiska modeller som utvecklats ända sedan Freuds 
psykoanalytiska teorier har lett till olika psykoterapiformer. Psykoterapi byggde från 
början på flera möten i veckan under flera års tid med en psykoterapeut. Under senare 
år har även fokus legat på kortare terapiperioder och ofta fokuserade på 
relationsproblem. Till exempel så kallad interpersonell psykoterapi (ITP) har en tydlig 
linje och är mycket förenklad där en tydlig manual följs. Fördelen är att ITP fungerar bra 
att utvärdera (2). 
 
 

1.2.4 Kognitiva förklaringsmodeller 

 
Aaron Beck var en psykoanalytiker som i början av 60- talet redovisade den psyko-
dynamiska förklaringsmodellen till depression. Han påvisade där idiosynkratiska (stark 
motvilja eller överkänslighet som inte helt kan förklaras) tankescheman och hur 
depressiva personer förstärkte sina depressiva scheman genom logiska tankefel och 
förvrängningar. Becks kognitiva triad bestod av de tre depressiva tankarna om tillvarons 
meningslöshet, jagets värdelöshet och en hopplös framtid. Genom att arbeta med och 
medvetandegöra dessa tankar hos sin patient kunde man stegvis ifrågasätta dess 
hållbarhet. Denna terapiform använde sig av många strategier och tekniker från 
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beteendeterapin och utvecklades till en systematisk, manualiserad kognitiv terapi som 
testats i ett flertal studier (2). 
 
Under denna tid utvecklades även beteendeterapin från rena stimulusrespons och 
operantbetingningsimpulser (lärande av fungerande beteenden som inte är en ren 
reaktion på ett stimuli utan istället har ett syfte att åstadkomma något (9) mot att 
inbegripa även kognitiva funktioner och strategier. Det är denna vidgade beteendeterapi 
som kallas kognitiv beteendeterapi (KBT) (2). 
 
Skillnaderna mellan kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi skiljer sig i praktiken 
inte åt. Det är snarare uppkomsten av de båda terapiformerna som skiljer sig. Den 
kognitiva terapin härstammar från en psykoanalytiker och den kognitiva 
beteendeterapin härstammar från beteendeterapin (2).  
 
 

1.3 Behandling 

 
Behandlingsformerna kan utifrån ovanstående förklaringsmodeller till depression delas 
in i dels de farmakologiska läkemedelsterapierna som grundar sig i de neurobiologiska 
förklaringsmodellerna, dels de psykologiskt inriktade förklaringsmodellerna där KBT är 
en av de vanligare behandlingsformerna.  
 
 

1.3.1 Läkemedel mot depression 

 
1958 lanserades Iproniazid. Det var det allra första specifika antidepressiva läkemedlet 
som lanserades. Substansen uppfanns som ett bifynd till tuberkulosläkemedlet isoniazid 
som har en snarlik kemisk struktur. Iproniazid blockerade enzymet monoaminoxidase 
(MAO). Dock visade sig denna ha kraftig leverpåverkan, men fortsatt forskning och 
utveckling av andra lämpliga monoaminoxidashämmare pågick.  MAOI hämmare tillhör 
således den första generationens antidepressiva och var en av de två tidigaste 
antidepressiva grupperna. Den andra gruppen som också började utvecklas på 50-talet 
var monoaminåterupptagshämmare där de tricykliska antidepressiva (TCA) tillhör den 
första generationens antidepressiva och selektiva serotonin återupptagshämmare (SSRI) 
tillhör den andra generationens antidepressiva. Även denna grupp upptäcktes mer eller 
mindre av en slump i och med forskning inom allergimedicin (10, 11). 
 
 

1.3.2 Antidepressiva läkemedel 

 
Antidepressiva läkemedlens farmakologiska syfte är att öka monoaminerna serotonin (5-
HT) och noradrenalin i synapserna för en effektivare signalöverföring mellan de pre och 
postsynaptiska nervcellerna i vissa delar av hjärnan. Dessa signalsubstanser har 
betydelse då de verkar i de delar av hjärnan som påverkar sinnesstämning och 
oro/ångest(12). Serotonin i CNS påverkar även aptit, sömn, hallucinationer, stereotypt 
uppförande, kräkning och smärtupplevelser. Hur denna ökning av signalsubstanserna 
sker skiljer sig lite mellan de olika antidepressiva grupperna. För de så kallade 
återupptagshämmarna sker en transmittorsubstansökning på grund av att SERT 
(serotonin upptagstransportör) hämmas. Hämning av noradrenalinupptaget sker genom 
att blockera presynaptiska alfa2 receptorer vilket leder till minskad negativ feedback från 



   

10 
 

redan frisläppt noradrenalin varpå ökad noradrenalinfrisläpp kan ske. 
Monoaminoxidashämmare (MAOIs) ökning av serotonin sker genom att hämma 
enzymet monoamin oxidase A. Enzymet fungerar i vanliga fall som en katalysator till en 
oxidativ deaminering som leder till degradering av serotonin (7). 
 
De antidepressiva läkemedlen delas in i tre huvudgrupper som i sin tur är indelade i 
några undergrupper. 
 
 

1. Hämmare av monoaminåterupptaget 
 
a) Selektiva serotonin återupptagshämmare (SSRIs). Till exempel Fluoxetin, 

paroxetin, sertralin, citalopram, ecitalopram. SSRI hämmar serotonin 
upptags transportören (SERT) från att transportera serotoninet bort från 
synapsen. 
 

b) Klassiska tricykliska antidepressiva (TCAs).  Varierad förmåga till hämning 
av noradrenalin och serotoninåterupptag. Till exempel Amitriptylin, 
klomipramin, nortriptylin 

 
c) Nyare mixade serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Till 

exempel venlafaxin, desvenlafaxin, duloxetin 
 

d) Noradrenalin återupptagshämmare. Till exempel bupropion, reboxetin,  
 

2. Monoaminreceptor antagonister 
 
a) Till exempel mirtazapin, mianserin. Icke selektiva receptorantagonister som 

hämmar ett flertal amine receptorer, bland annat alfa2 adrenoreceptorer och 
5-HT2c receptorer vilket medför ökning av noradrenalin och 
serotoninfrisläpp. Även en indirekt effekt på ökat serotoninfrisläpp sker 
genom att det ökade noradrenalinfrisläppet påverkar de postsynaptiska alfa1 

receptorerna på serotonininnehållande neuron och serotoninreceptorer 
(5HT2). Möjligen har de även en svag effekt på hämning av 
monoaminåterupptaget.             
 

3. Monoamin oxidas hämmare (MAOIs)     
 
a) Irreversibla icke-kompetetiva hämmare avseende undergrupperna till MAO-

A och MAO-B.  Finns i dagsläget inga godkända läkemedel i Sverige (13). 
 

b) Reversibla MAO-A selektiva hämmare. Till exempel moklobemid. 
 
Det tar minst 2 veckor att uppnå någon tydlig antidepressiv effekt för samtliga 
antidepressiva läkemedel trots att den farmakologiska effekten uppstår inom några 
minuter till timmar. Den snabba neurokemiska effekten beror på den hämmande 
effekten på återupptaget av serotonin tillbaka till nervändarna. Den långsamt uppkomna 
antidepressiva effekten antar man beror på att serotoninhalten ändå inte är så hög i 
början på grund av att 5-HT1A receptorernas aktivitet ökar och påverkar så att vissa 
neuron inte släpper så mycket serotonin. Men efter en längre tids behandling börjar 5- 
HT1A receptorerna långsamt desensiteras och nedregleras på grund av den trots allt 
farmakologiskt ökade serotoninmängden i synapsen, varpå hämningen av 5-HT 
frisläppet minskar. (7) 
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1.3.3 Effekt och biverkningar av antidepressiva 

 
SSRIs är lika effektiva som TCAs och MAOIs vid lättare till måttliga depressioner. TCA 
verkar dock ha bättre effekt vid kraftigare depressioner. MAOIs används endast om inte 
andra antidepressiva har gett effekt. (7) 
 
Den största skillnaden mellan de olika kategorierna är typen och graden av biverkningar. 
SSRI är den idag mest förskrivna antidepressiva gruppen. Den har på grund av sin 
receptorselektivitet mindre biverkningar än TCAs avseende antikolinerga biverkningar 
(muntorrhet, dimsyn, förstoppning, urinretention) och är mindre farliga vid en 
överdosering.  De vanligaste biverkningar av SSRI är illamående, diaree´, agitation, 
insomnia. Viss risk för interaktioner med andra läkemedel finns där det andra 
läkemedlets metabolism kan minska med en plasmakoncentrationshöjning som följd.  
Även de övriga monoaminåterupptagshämmarna har mindre biverkningar än TCA då de 
är mer selektiva i sin receptorblockering. TCA är farligt vid överdosering då det kan leda 
till konfusion, mani, arytmi. Monoaminreceptorantagonister blockerar ett flertal 
oönskade receptorer. Till exempel blockeras 5-HT2A och 5-HT3 receptorer vilket kan 
orsaka sexuell dysfunktion och illamående. Även histamin H1 receptorer blockeras med 
en sederingsbiverkan som följd. Det är framför allt de långverkande MAOIs som kan leda 
till olika biverkningar. Det kan ge postural hypotension, antikolinerga biverkningar som, 
viktökning samt CNS stimulering som till exempel rastlöshet och insomnia. Så kallad 
”cheese reaction” kan uppstå vilket innebär svår överkänslighet mot 
tyramininnehållande mat (exempelvis ost, öl, vin, jäst, sojaextrakt). Reaktion kan ske 
upp till två veckor efter att MAOI har satts ut. MAOIs används mycket begränsat på 
grund av sina biverkningar och interaktionsrisker. De kan även ge upphov till dödliga 
interaktioner med vissa läkemedel (exempelvis efedrin, vissa TCAs, petidin). (7) 
 
 

1.3.4 Behandlingseffekt av läkemedel 

 
Vid behandling av lindriga och måttliga depressioner finns inga säkerställda skillnader i 
effekt mellan olika antidepressiva medel. Däremot finns visst stöd från studier att 
skillnaden i effekt mellan läkemedel och placebo ökar med depressionens 
svårighetsgrad. För i genomsnitt var tredje patient leder den första påbörjade 
läkemedelsbehandlingen till ett otillfredsställande resultat, det vill säga utebliven effekt 
eller biverkningar. Utebliven effekt kan bero på biverkningar då till exempel 10 % färre 
av de patienter som använder SSRI preparat på grund av biverkningar avbryter sin 
behandling jämfört med de som tar tricykliska. Att avbryta en behandling för tidigt har 
visat sig öka återfallsrisken kraftigt. Efter en lyckad akutbehandling där symtomfrihet 
har uppnåtts bör läkemedelsbehandlingen fortgå i minst sex månader. Ett års 
behandling minskar ytterligare risken för återfall. (2) 

 
Studier som pågått under tre år har visat att personer med två tre depressioner under en 
fem- årsperiod vid profylaktisk behandling minskat återfallen från 40 % till 20 %. 
Således bör man behandla de med hög återfallsrisk och svåra depressiva perioder i upp 
till tre år (2). Vid fortsättnings och långtidsbehandling har Amitriptylin (TCA), Fluoxetin, 
sertralin, paroxetin, citalopram, mirtazapin (Alfa2 receptorantagonist) visat sig ha god 
effekt. Visst stöd finns för att Klomipramin (TCA), maprotilin (TCA med selektiv 
återupptagshämning av noradrenalin), fluvoxamin har effekt vid fortsättnings och 
långtidsbehandling. (2) 
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1.3.5 KBT mot depression 

 
KBT är en blandning av kognitiv terapi och beteendeterapi. Tonvikten ligger på 
samspelet mellan individen och omgivningen här och nu (14). I beteendeterapin lägger 
man vikt vid det medvetna och omedvetna lärandet. I början av en beteendeterapi gör 
man en beteendeanalys av de situationer som patienten upplever problematiska.  Utifrån 
den analysen ser man på hur tidigare inlärning kan ha bidragit till problemen och hur 
man ska kunna lära sig något nytt för att klara liknande situationer bättre. I den kognitiva 
terapin läggs fokus på hur patientens tankar påverkar hur man handlar och hur man 
mår. Under den kognitiva terapin försöker man hitta de tankemönster och tankesätt som 
gör att man mår dåligt. Dessa tankemönster och tankesätt försöker man sedan med hjälp 
av terapin förändra för att på så vis må bättre (15).  Det är denna integrering av de båda 
terapiformerna som man kallar ”standard KBT”, ”traditionell KBT” eller ”mainstream 
KBT” (16).  Under 1990-talet har andra KBT-varianter vuxit fram som benämns tredje 
generationens KBT. Dessa varianter lägger fokus på förändringar i inställning och 
acceptans av upplevelser och känslor (5). 
 
En KBT-behandling pågår oftast under en kortare begränsad period där man ses ca en 
gång i veckan ca 10-25 gånger. Terapeut och patient arbetar tillsammans med att 
definiera och konkretisera de problem man upplever sig ha och vilka konsekvenser det 
får. Utifrån det fastställer man en individuellt formulerad plan och arbetssätt för att 
uppnå mätbara behandlingsmål. Målen ska vara tydliga och tidsbegränsade och följs upp 
och utvärderas kontinuerligt. Tidsvariationerna och arbetssätt kan variera beroende på 
behov och förutsättningar. Det ingår även hemuppgifter som man ska arbeta med. I 
slutet av terapiperioden glesar man ut träffarna och efter avslut följer man ofta upp 
behandlingen med några så kallade boostersessioner.  KBT-terapi kan genomföras både 
individuellt och i grupp. Det finns även internetbaserade KBT-behandlingar att tillgå där 
upplägget är detsamma.(5, 15). 
 
 

1.3.6 Effekter och risker med KBT 

 
Det har visat sig att KBT är en av de terapiformer som har visat sig ha god effekt avseende 
symtomfrihet bland de med lindrig eller måttlig depression efter avslutad terapi. KBT 
har visat sig minst lika effektiva som TCA och troligen lika effektiva som SSRI vid 
akutbehandling av lindriga och måttliga depressioner. Dock kan den insättande effekten 
ta längre tid än antidepressiva (17). KBT-studier på svårare depressioner är svårare att 
få fram på grund av svårare rekryteringsunderlag. Men KBT behandling av kraftigare 
symtom såsom psykotiska symtom, störd dygnsrytm, viktnedgång och stark ångest 
verkar ofta inte kunna ge tillräcklig effekt (2). Det finns en risk med att vissa KBT-
terapeuter inte är tillräckligt utbildade vilket snarare kan förvärra än förbättra tillståndet 
hos en del patienter (18) . Det kan således vara svårt att uttala sig om hur god effekt en 
KBT-behandling har rent generellt på depression då detta är avhängigt ett flertal 
faktorer.  
 
 

1.3.7 Kombination läkemedel och KBT 

 
Ett tänkbart alternativ är att kombinera antidepressiva läkemedel och KBT för att uppnå 
en bättre effekt avseende symtomfrihet, långsiktighet osv. Lite olika studier har 
genomförts för att kunna se hur kombinationsbehandling utfaller.  
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Vid lindriga till måttliga depressioner har inte en kombination av KBT och 
läkemedelsbehandling visat sig mer effektiv än en separat behandling. Vid svårare 
depressioner finns ett måttligt stöd för att en kombinationsbehandling skulle kunna vara 
effektivare än enbart läkemedel. Om inte symtomfrihet uppnåtts efter akutbehandling 
med läkemedel kan tilläggsbehandling med KBT minska risken för återfall. Mindre 
studier har visat upp till sex år. Vid återinsjuknande trots pågående 
läkemedelsbehandling visar ett begränsat stöd för att KBT skulle ha liknande effekt som 
en höjning av läkemedelsdosen. (17) 

 
 
 

1.4 Vad är en lyckad behandling? 

 
Målet med en depressionsbehandling är att uppnå absolut symtomfrihet. En lyckad 
behandling har uppnåtts då aktiviteter som tidigare upplevdes som normala och 
lustfyllda återigen upptas. Man ska kunna ha en väl fungerande vardag, vara fullt 
arbetsför och fungera socialt. Det anses att man har tillräckligt med behandlingsmetoder 
för att uppnå detta. Forskning visar dock att återfallsrisken är hög. Orsakerna till det kan 
till exempel vara att fel behandlingsform valts, dålig följsamhet, att en lyckad 
akutbehandling har avbrutits för tidigt. För de som har haft återkommande depressioner 
kan profylaktisk behandling vara nödvändigt.  
 
För att kunna utvärdera olika behandlingsstrategier brukar man av praktiska skäl och 
för att underlätta forskning dela in depressionsbehandlingen i tre faser (19). 
 

 Akutbehandling. En period på ca 6-8 veckor från det att behandling satts in till 
att symtomfrihet alternativt stark symtomfrihet uppnåtts. 

 
 Fortsättningsbehandling, ”continuation treatment”. Behandling av den 

underliggande depressionen som tar vid efter att en lyckad akutbehandling är 
klar. Om depressionssymtom återkommer under denna period kallas det återfall 
”relapse” 

 
 Profylaktisk behandling ”maintenance treatment”. Behandling i syfte att 

förebygga nya depressionsepisoder. Nya depressionsepisoder kallas 
återinsjuknanden, ”recurrens”. I vissa fall kan livslång behandling behövas. 

 
 
 

1.5 Läkemedel eller KBT? 

 
2004 gav SBU ut en systematisk litteraturöversikt om behandling av depression. Någon 
mer omfattande översikt än denna har inte getts ut efter det.  
Några av deras slutsatser avseende jämförelse av KBT och antidepressiva läkemedels 
behandlingseffekter redovisas nedan. 
 

 Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att olika antidepressiva läkemedel 
och flera slags psykoterapier har effekt mot depressioner hos vuxna.  

 

 Det finns ett starkt vetenskapligt underlag att effekten av en lyckad KBT 
behandling är mer långvarig än en lyckad läkemedelsbehandling under ett år 
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efter avslutad behandling. Vid längre tids uppföljning har inte denna skillnad 
kunnat påvisas. 
 

 Det finns ett måttligt stöd för att tilläggsbehandling med KBT kan minska risken 
för återfall när akutbehandling av antidepressiva inte fått tillräcklig effekt. 

 

 Det finns ett starkt vetenskapligt underlag att underhållsbehandling med 
psykoterapi är mindre effektivt än underhållsbehandling med antidepressiva 
bland de som är väl återställda.  

 
SBU tar upp vissa svårigheter med att bedöma vissa studier då dessa har en del 
metodologiska brister. Många psykoterapistudier är dessutom för små för att kunna dra 
mer generella slutsatser. Dock har kvaliteten- liksom för läkemedelsstudier ökat i de 
senare studierna utan att de generellt har påverkat slutsatserna angående storleken av 
behandlingseffekt. 
 
 

2. Syfte 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att genom litteraturstudier ta reda på hur 
KBT-behandling står sig mot läkemedelsbehandling vid depression i ett längre 
perspektiv. Kan man se några skillnader i bestående långtidseffekter av respektive 
behandling? Vidare kan det vara värt att se om tilläggsbehandling med KBT kan ha den 
allra bästa effekten. Dessa frågeställningar kommer ställas i relation till de resultat som 
SBU-rapporten kom fram till. 
 
 

3. Metod 
 

Litteratursökning har genomförts till både bakgrunden och resultatdelen under perioden 
2014-04-01 – 2014-04-15. Till bakgrunden användes böckerna behandling av 
depressionssjukdomar volym 1-3, Rang and Dale´s Pharmacology, Läkemedelsboken 
2011-2012. Information har också hämtats via sökverktyget google på sökord som, 
depression, KBT, risker med KBT, Iproniazid etc. Webplatser som netdoktor, 
Västerbottens läns landsting, psykologiguiden, socialstyrelsen samt några andra sidor 
om KBT har använts som informationskällor. Även en artikel från sökningar i pub Med 
har använts i bakgrunden.   
 
Totalt har sju artiklar valts ut till litteraturstudien. Anledningen till de slutgiltiga valen 
av artiklar var att de bäst passade in i de frågeställningar som ska besvaras i denna 
uppsats. Det innebär att utvalda studier vill ta reda på skillnader mellan de olika 
behandlingsalternativen KBT, antidepressiv läkemedelsbehandling eller en 
kombination. Studierna skulle även ta reda på långtidseffekterna. Den utvalda studie 
som har kortast uppföljning är åtta månader.  Detta accepteras som långtidseffekter då 
en metaanalys definierar short-termstudier till 4-21 veckor (20). Samtliga utvalda 
studier är randomiserade kontrollerade prövningar då dessa anses ha den bästa 
statistiska generaliserbarheten.  
 
Till resultatdelen har artikelsökning i databaserna PubMed och Cochrane genomförts.  
Cochranes metaanalyser har inte använts för att analyseras i resultatdelen, utan med 
hjälp av dess referenslista hitta lämpliga originalstudier för detta arbete. Sökorden cbt 
vs pharmacotherapy resulterade i fem stycken metaanalyser där tolv stycken artiklar 
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söktes upp i PubMed för en närmare granskning. Sex av dessa valdes ut för ytterligare 
granskning vilket slutligen resulterade i 1 artikel för vidare analys i resultatdelen.  
 
Artikelsökning i databasen PubMed gjordes med såväl fritextsökning som MeSH-
sökning. Med hjälp av underfunktionen ”limits” i PubMed har artikelsökningen kunnat 
begränsas till kliniska prövningar av människor, publicerade de senaste fem åren. 
Genom fritextsökningen lästes ett flertal abstracts igenom innan tre stycken artiklar 
valdes ut för vidare analys (se tabell 1). MeSH-sökning gjordes efter fritextsökningen för 
att täcka upp och se om några ytterligare intressanta artiklar kunde hittas, varpå två 
artiklar till valdes (se tabell 2). En artikel (23) hittades via related citations på en annan 
artikel (ej med i detta arbete). 
 
 
Tabell 1.  Redovisning av artikelurval genom fritextsökning i PubMed 

 Sökord Antal 
träffar 

Antal 
Lästa  
Abstracts 

Motivering av 
Sökord och 
Sökordföljd 

Antal 
Utvalda 
Artiklar 

1 Depression AND 
cbt AND 
antidepressive 

107 15 Anpassad till 
uppsatsens 
frågeställning 

1 

2 Cbt vs 
pharmacotherapy 
AND depression 

81 0 Anpassad till 
uppsatsens 
frågeställning 

0 

3 Depression AND 
cbt vs 
pharmacotherapy 

19 0 Anpassad till 
uppsatsens 
frågeställning 

0 

4 Cbt depression 
Pharmacotherapy 

45 3 Bredda sökningen 
genom utesluta AND 
och OR 

0 

5 Cbt antidepressive 80 7 Bredda sökningen 
ytterligare 

2 

6  Treatment cbt vs 
pharmacotherapy 
Depression 

4 0 Anpassad till 
uppsatsens 
frågeställning 

0 
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Tabell 2. Redovisning av artikelurval genom MeSHsökning i PubMed. 
 Major 

Topic 
Add Antal 

träffar 
Antal  
Lästa 
abstrac
ts 

Motivering 
av sökord 
och 
sökordföljd 

Antal 
utvalda 
artiklar 

1 
 

Depression  3139 0 Huvudämne 0 

2 Depression AND Cbt 159 0 Delområde 0 

3 Depression AND Anti-
depressive 

28 4 Delområde 0 

 
4 

Depression AND Pharmaco-
therapy 

14 0 Delområde 1 

5 
 

Depression AND cognitive 
Behavioural 
Therapy 
Depression AND 
pharmaco-
therapy 

329 4 Anpassad till 
frågeställnng 

1 
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4. Resultat 
 
Här följer en redovisning av de sju artiklar som är utvalda för att analyseras vidare i syfte 
att kunna finna svar på uppsatsens frågeställningar. Några av artiklarna har använt sig 
av begreppet kognitiv terapi. Det har dock ändrats till KBT i den här uppsatsen då det i 
praktiken innebär samma typ av terapi. Skillnaden är teoretisk i det att den ena 
härstammar från psykoterapin och den andra från beteendeterapin.  
 
I studien av Dobson et al (21) som genom fördes i USA följde man upp och jämförde så 
kallad behavioural activation, KBT och antidepressiv medicinering under en två-
årsperiod. 
Författarna tar upp en sedan tidigare klarlagd evidens att en underhållsdos av 
antidepressiv medicinering kan förebygga återkommande symtom vid egentlig 
depression, men att det finns bristande evidens som kan påvisa att antidepressiva även 
kan ändra på de riskfaktorer som kan leda till upprepade återfall och återinsjuknanden. 
KBT har i vissa studier visat sig ha skyddande effekt mot återfall och möjligen 
återinsjuknande. 
 
Mot bakgrund av detta är huvudsyftet med denna studie att jämföra de förlängda 
effekterna mellan behavioural activation (BA), KBT och antidepressiva eller placebo.  De 
förlängda effekterna definierades som andelen återfall det första året och andelen 
återinsjuknanden det andra året. 
 
Studien är RCT (randomiserad kontrollerad studie). Deltagare var de som tidigare svarat 
bra på den akuta behandlingen i en tidigare studie genomförd av Dimjan et al. 2006 i 
Seattle. Kriterierna för deltagandet i den studien och således även i denna studie var BDI- 
II (Beck Depression inventory) poäng ≥ 20 eller HRSD ( Hamilton rating scale for 
depression) ≥17 samt exkluderade de som hade vissa typer av andra diagnoser. 188 
deltagare blev randomiserade till en 16 veckors akut behandlingsfas av paroxetin 
(n=100), KBT (n=45), BA (n=43).  106 stycken blev därefter klassificerade att inte längre 
ha en major depressive disorder (MDD), vilka fick utgöra denna studies population och 
randomiserades till de fyra olika interventionsalternativen BA (n=27), KBT (n=30), 
fortsatt paroxetinbehandling (n=28), placebo (n=21).  Den farmakologiska delen 
fördelades genom trippelblindning (farmakoterapeuterna, utvärderarna och 
patienterna). Under slutet av första året trappade gruppen ner sin paroxetindos på 
samma vis som placebogruppen gjort tidigare. 
 
De mått som användes för att mäta depressionsgrad samt återfall och återinsjuknande 
var BDI-II (poäng 0-63). HRSD (mått som används vid intervju inom psykoterapi och 
antidepressiva medicinska studier), LIFE (retrospektiv semiintervju), PSR (retrospektiv 
status av depressionssymtom efter varje vecka). För de primära effektmåtten användes 
andelen återfall och återinsjuknande. Återfall definierades som antingen HRSD ≥14 eller 
PSR ≥5 i två veckor under det första studieåret. Återinsjuknande definierades på samma 
sätt under det andra årets studieuppföljning. Data samlades in varannan vecka de två 
första månaderna. Därefter månad 3, 6, 12, 13, 14, 18 och 24. 
 
Resultaten efter det första året visade att andelen som fick återfall var 39 % för KBT, 50 
% för BA, 53 % för paroxetin-gruppen, och 59 % för placebogruppen. Återfallen skedde 
framför allt i början av året och var högst bland de som trappat ner till placebo läkemedel. 
KBT, BT och paroxetin var sammantaget signifikant (p=0,02) avsevärt bättre än placebo 
KBT var signifikant (p=0,02) bättre än placebo, BA hamnade på en ickesignifikant 
(p=0,09) förbättring. paroxetin visade ingen skillnad mot placebo, men var dock 
ickesignifikant (p=0,33).  Utifrån hazardkvot på 0,36 till KBT i förhållande till placebo 
innebär det att KBT reducerar risken för återfall med 64 % jämfört med placebo. 
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Paroxetin hade en hazardkvot på 0,67 relaterat till placebo vilket innebär en reducerad 
risk för återfall på 33 % för paroxetin jämfört med placebo. 
 
Resultaten efter det andra året för de 48 stycken som klarade sig utan återfall det första 
året visar på en förlängd effekt av psykoterapi. Andelen som återinsjuknande var 24 % 
för KBT, 26 % för BA co 52 % för paroxetin. KBT eller BA visade en ickesignifikant 
förbättring jämfört med paroxetin (p=0,06). Skillnaden mellan KBT och paroxetin samt 
BA och paroxetin var ej heller signifikanta  p=0,10 respektive p=0, 24. 
Utifrån hazardkvoten på 0,37 för både KBT och BA i förhållande till paroxetin innebär 
det att båda psykoterapier har en reducerad risk för återinsjuknande på 63 % jämfört 
med nedtrappningen av paroxetin (avslutade behandlingen slutet på första året). 
 
Den sammantagna effekten för båda åren visade att KBT var bättre än 
läkemedelsbehandling och nedtrappad läkemedelsbehandling efter första året. KBT var 
signifikant bättre än paroxetin och BT ickesignifikant bättre än paroxetin.  KBT hade en 
hazardkvot på 0,42 och därmed en reducerad risk på 58 % för återinsjuknande jämfört 
med paroxetin. Skillnad KBT och BT var ickesignifikant (p=0,57).  
 
Andelen som fick respons hela det första året var fördelat på 20 % i placebo, 23 % 
paroxetin, 44 % KBT och 34 % bland BA. Skillnaderna mellan grupperna var signifikanta 
(p=0,05). Parvisa jämförelser visade att endast KBT var signifikant bättre än både 
paroxetin och placebo (p=0,02 respektive p= 0,016). Andelen som bibehöll responsen 
var för KBT 35 % och 28 % för BA. Då paroxetingruppen hade avslutat sin 
läkemedelsbehandling till andra året gjordes inga beräkningar, men utifrån första årets 
resultat skulle siffran ändå inte gå över 23 % respons. (Se tabell 3.). 
 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat på att psykoterapi har en långsiktig effekt 
som är minst lika effektiv som medicinering efter ett år.  KBT med sina signifikanta 
resultat har en starkare evidens än BA, men den direkta jämförelsen mellan KBT och BA 
var inte signifikant. En respons av läkemedelsbehandling under första året visade också 
att den långsiktiga effekten är dålig då många av dem återinsjuknande efter att den 
avslutats i början av andra året.  
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Tabell 3. Resultat för andel återfall och återinsjuknande samt parvisa riskförhållanden 
(Hazardkvot).1 Material hämtat från Dobson et al. (21). 

  
KBT 

 
BA 

 
Paroxetin 

 
Placebo 

 
p-värde 

 
Återfall efter 
ett år 
 

  
39 % 

  
50 % 

  
53 % 

  
5 % 

 
<0,05 

 
Återinsjuknade 
efter två år 

  
24 % 

  
26 % 

 
 52 % 

  
<0,05 

 
Hazardkvot 
Efter 1 år 

 
KBT i 
förhållande 
till placebo 
 0,36 
 

 
Paroxetin i 
förhållande 
till placebo 
0,67 

   
<0,05 

 
Hazardkvot 
Efter 2 år 

 
KBT i 
förhållande 
till 
paroxetin 
0,37 
 

BA 
 i 
förhållande 
till 
paroxetin 
0,37 

   
<0,05 

 
Hazardkvot 
efter båda åren 

 
KBT i 
föhållande 
till 
paroxetin 
0,42 
 

 
BA i 
förhållande 
till 
paroxetin 
0,53 

 
KBT i 
förhållande 
till BA 
0,73 

  
<0,05 

1.Statistiska analyser gjorda enligt Cox regressions analys och Cox proportional 
Hazard modell. Hazardkvot: Sannolikheten för att en viss händelse ska hända vid en 
viss tidpunkt. 
 
 
I studien av Jarret et al (22) vill man jämföra skillnaderna mellan uppföljande KBT, 
fluoxetin och placebo för att förebygga återfall och återinsjuknande i högriskgruppen. 
Mot bakgrund av att ett flertal tidigare RCT studier har kommit fram till att avslutad KBT 
med respons har en mer långsiktig effekt än avslutad farmakoterapi med respons, vill 
denna studie studera detta närmare. Det anses behövas mer systematiskt genomförda 
studier som testar detta under ett ännu längre tidsperspektiv. I tidigare studier har det 
visat sig att återfallsrisken eller återinsjuknanderisken ökar om respons tar längre tid in 
i KBT-behandlingen eller om det finns kvar spår av depressionssymtom. Även denna 
faktor vill denna studie beakta. 
 
I denna studie vill man således se om effektskillnader finns efter åtta månaders 
uppföljande KBT, placebo eller fluoxetin-behandling. Huvudsyftet är dock att studera de 
ännu längre effekterna i ytterligare två år efter att de uppföljande KBT respektive 
fluoxetin-behandlingarna har avslutats. Målgruppen är MDD patienter som fått KBT-
behandling i akutfasen och tillfrisknat, men som bedömdes ha en ökad risk för 
återfall/återinsjuknande.   
 
Studien är en RCT där patienter rekryterades från både kliniska remisser och annonser.  
523 stycken valdes ut på kriterierna återhämtad efter sin MDD enligt DSM IV samt 
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poäng≥14 på HRSD-17. Patienterna har haft flera depressionsepisoder tidigare. 
Exklusionskriterier var annan psykisk sjukdom och ostabil medicinsk sjukdom. 523 
patienter fick genomgå en så kallad akutfas KBT-behandling. 242 stycken definierades 
som högriskgrupp varav 241 randomiserades in i de tre olika studiegrupperna 
läkemedelsplacebo (n=68), fluoxetin (n=86), uppföljande KBT (n=86). Interventionerna 
pågick i åtta månader.  Randomiseringen var blindad. Utvärdering gjordes i slutet av 
månad 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 och 32 och gjordes utan vetskap om typ av behandling. 50 
patienter definierades tillhöra lågriskgrupp och utvärdering av dessa påbörjades först 
efter avslutad experimentfas (åtta månader).  De respektive grupperna var stratifierade 
utifrån hög/lågriskgrupp innan randomiseringen påbörjades. 
 
Primära effektmått var andelen återfall eller återinsjuknande i respektive grupp mätta 
månad 8, 20 och 32. Analyserna genomfördes enligt intention to treat (ITT). Inga 
tänkbara interaktioner kunde ses utifrån utförd statistisk analys avseende till exempel 
antalet depressioner, tidig eller sen studiekohort etc, som kunde tänkas påverka andelen 
återfall/ återinsjuknade. 
 
Andelen som hamnade i återfall i månad åtta var fördelat på 32,7 % i placebogruppen, 
18,0 % i fluoxetin-gruppen samt 18,3% i KBT-uppföljningsgruppen (se tabell 4.). 
Andelen som fick återfall i placebo gruppen var signifikant högre än KBT eller fluoxetin-
gruppen.  Parvis jämförelse mellan fluoxetin och placebo (log rank 3,92 p=0,02) samt 
uppföljnings-KBT och placebo (log rank 3, 39 p=0,03) visar på en tydlig reduktion av 
återfall av KBT och fluoxetin. Skillnad mellan uppföljnings-KBT och fluoxetin var inte 
signifikant(log-rank 0,04 p=0,42). Under månad tolv var andelen 
återfall/återinsjuknande fördelade på PBO 42,7 %, uppföljnings-KBT 35 %, fluoxetin 35 
%.  Efter 32 månader var fördelningen PBO 56,3 %, fluoxetin 41,1 %, uppföljnings-KBT 
45,2 %.  De parvisa jämförelserna visade ungefär detsamma som i månad åtta men inga 
var signifikanta.  
 
Sammantaget kommer denna studies resultat fram till att både patienter som fick 
uppföljande KBT eller farmakoterapi minskade signifikant sin återfallsrisk jämfört med 
placebogruppen. Efter de avslutade behandlingarna som pågick i åtta månader kunde 
man inte se någon skillnad avseende en mer långsiktig effekt mellan uppföljnings-KBT 
eller farmakoterapi. Det innebär att efter akutbehandling av KBT visar denna studie att 
såväl fortsatt KBT som farmakoterapi kan fungera väl för att minska återfall eller 
återinsjuknande under följande två år bland de som löper en högre risk hamna i 
återkommande depressionsepisoder.  
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Tabell 4. Andel återfall eller återinsjuknade samt parvisa riskjämförelser 
(Hazardkvot1). Intention to treat analyser. Samtliga p-värden på 0,05. Material 
hämtat från Jarret et al (22). 

  
Placebo 

 
Fluoxetin 

 
Uppföljn.- 
KBT 

 
Fluoxetin 
eller  
Uppföljn.-
KBT 

 
Hazardkvot 
(95% CI) 

 
8 mån 

     

 
Återfall eller 
återinsjuknade 

 
32,7 % 

 
18,0 % 

 
18,3 % 

 
18,3 % 

 

 
Fluoxetin jmf. 
U-KBT 

     
1,079 
(050-2,34) 

Placebo jmf. 
Fluoxetin 

     
0,481 
(0,23-1,01) 

 
Placebo jmf.  
U-KBT 

     
0,519 
(0,26-1,06) 

 
Placebo jmf. 
Fluoxetin eller 
U-KBT 

     
0,501 
(0,27-0,93) 

 
20 mån 

     

Återfall eller 
återinsjuknade 

42,7 % 35,1% 35,0% 35,1%  

Fluoxetin jmf. 
U-KBT 

    0,988 
(0,55-1,76) 

Placebo jmf. 
Fluoxetin 

    0,717 
(0,39-1,31) 

Placebo jmf.  
U-KBT 

    0,715 
(0,40-1,29) 

Placebo jmf. 
Fluoxetin eller 
U-KBT 

    0,717 
(0,43-1,20) 
 

 
32 månader 

56,3 % 41,1 % 45,2 % 43,2 %  

Fluoxetin jmf 
U-KBT 

    1,075 
(0,63-1,84) 
 

Placebo jmf. 
Fluoxetin 

    0,649 
(0,37-1,13) 

Placebo jmf.  
U-KBT 

    0,649 
(0,37-1,13) 

Placebo jmf. 
Fluoxetin eller 
U-KBT 

    0,676 
(0,42-1,08) 
 

1 Hazardkvot: Sannolikheten för att en viss händelse ska hända vid en viss tidpunkt. 
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I studien av Bockting et al (23) följer man under fem och ett halvt års tid upp 
långtidseffekterna vid förebyggande KBT samt skillnader beroende på antalet tidigare 
episoder 
Mot bakgrund av att tidigare studier har kunnat visa på en förlängd förebyggande effekt 
bland högriskgruppen för återkommande depressionsepisoder både efter akut-KBT och 
förlängd KBT-behandling vill denna studie ta reda på de riktigt långsiktiga förebyggande 
effekterna. Det finns enligt denna studie endast en studie som gjorts innan denna där 
tidsperspektivet sträcker sig över en längre period (sex år).  Det resultatet visade på en 
betydligt lägre återfallsrisk bland de KBT-behandlade jämfört med standardbehandling. 
Resultatet är dock baserat på ett mycket litet antal deltagare (n=40) varför 
generaliserbarheten är mycket låg. 
 
Huvudsyftet med denna studie är således att jämföra de långsiktiga effekterna av KBT- 
behandling respektive standardbehandling (antidepressiva eller ingen behandling alls). 
Dessutom vill man studera sambandet mellan antalet tidigare depressionsepisoder och 
långtidseffekterna av behandling med KBT. 
 
Studien är en RCT med två parallellgrupper, som sträcker sig över fem och ett halvt år. 
187 deltagare randomiserades fördelat på ”treatment as usual” (TAU, n=90) respektive 
TAU utökad med kognitiv terapi (TAU+KBT, n=97). Inklusionskriterier var minst två 
egentliga depressiva episoder de senaste fem åren enligt DSM-IV och bedömd enligt 
SCID (Structured Clinical Interview for DSM-IV). De befann sig vid tid för studiestart i 
remission enligt DSM-IV, det vill säga remission under en period på mellan tio veckor 
upp till två år och en HDRS poäng <10. Exklusionskriterier var andra psykiska 
sjukdomar, hjärnskador, dominerande ångestsymtom, nyligen genomgångna 
psykoterapier. Resultaten analyserades i två steg och enligt ITT. Antalet som ansågs ha 
genomgått fullständiga interventioner och därmed analyserbara för resultaten, var 84 
stycken i TAU-gruppen och 81 i KBT-gruppen.  I steg ett mättes behandlingsformens 
betydelse för återfallsrisken/återinsjuknandet. I steg två mättes behandlingsformen, 
antalet tidigare episoder, samt interaktionen av behandlingsform med antalet tidigare 
episoders betydelse för återfallsrisken/återinsjuknandet. Deltagarna stratifierades bland 
annat utifrån platstillhörighet och behandling (familjeläkare, psykiatrisk hjälp eller 
ingen behandling), men de visade sig inte ha någon betydelse för de primära 
effektmåtten och därför togs bort som stratifieringsvariabler i de senare statistiska 
analysverktygen. 
 
Primära effektmått var återfall/återinsjuknande samt medicinering och annan 
psykologisk behandling. Svårighetsgraden i återfall värderades utifrån SCID (låg <6 , 
medel 6-7 , svår 8-9 ). Utvärderingen gjordes under månad 3, 12, 24, 36 och 66. 
Deltagarna instruerades att inte avslöja sin behandlingsform för intervjuaren. Under de 
två första åren registrerades även information om antidepressiv medicin in, det vill säga 
typ av antidepressiv, dos, kontinuitet och uppehåll.   
 
Under hela fem och ett halvt årsperioden hade 79 % återfallit/återinsjuknat minst en 
gång. Demografiska och andra deltagarfaktorer var jämförbara förutom de som upplevt 
fler än två episoder tidigare, subjektiv upplevelse av dagliga problem och negativa 
livshändelser före 16 års ålder. Endast antalet tidigare episoder visade sig kunna påverka 
(confounding) behandlingseffekterna och hanterades därför som en kovariabel i de 
statistiska analyserna.  Beräkning av hazardkvot visar på riskerna av förhållandet typ av 
behandling och antalet tidigare episoder för år två och ett halvt och fem och ett halvt. 
Risken för ny episod i TAU-gruppen ökar med antalet tidigare episoder.  För TAU+KBT-
gruppen är risken lägre för ny episod och ungefär lika låg under både år två och fem och 
ett halvt. Det föreligger även en liten tendens mot att risken för återfall/återinsjuknade 
minskar med antalet tidigare episoder.  Betydelsen av antalet tidigare episoder avseende 
den ihållande effekten mättes också genom att jämföra den med antalet tidigare 
episoder. Medelvärdet för utebliven episod för patienter med ≤3 tidigare episoder var för 
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TAU+KBT 774,3 veckor (95 % CI 541,9 - 1006,6, median 502) och för TAU-gruppen 
868,5 veckor (95 % CI 641,8 - 1095,3, median 502,0). För patienter med≥4 episoder var 
medelvärdet för TAU +KBT-gruppen 916,4 veckor (95 % CI 707,3 - 1125,6, median 713) 
och för TAU-gruppen 440,1 veckor (95 % CI 277,4-602,8, median 205) (SeTab.5). 
Effektskillnaderna mellan de olika behandlingarna kunde ej ses de första två åren utan 
först efter dessa två år då TAU+ KBT-behandling gav en betydlig längre remissionsperiod 
 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat på att förebyggande kognitiv behandling 
reducerar signifikant återfall/återinsjuknande bland patienter i högriskgruppen i ett 
långsiktigt perspektiv. Det sambandet är tydligast bland de som har haft fyra eller fler 
tidigare depressionsepisoder.  
 
 
Tabell 5. Medelvärdet för antalet veckor i remission innan nytt 
återfall/återinsjuknande. Intention to treat. Material hämtat från Bockting et al. (23). 

  
≤3 tidigare episoder 

 
≥4 tidigare episoder 

 
TAU1 

 
865,5 veckor  
95 % CI 641,8-1095,3 
median 502,0 

 
440,1 veckor 
95 % CI 277,4-602,8 
median 205 

 
TAU+KBT 

774,3 veckor 
95 % CI 541,9-1006,6 
median 502 

916,4 veckor 
95 % CI 707,3-1125,6 
median 713 

1TAU: Treatment as usual. Standardbehandling, med eller utan 
antidepressivbehandling 
 
 
Denna studie av Kessler et al. (24) tar upp problemet med tillgängligheten av KBT-
behandling och vill mot bakgrund av detta ta reda på hur pass effektivt det är att tillämpa 
individuell KBT-behandling online. Kommunikationen sker i realtid och båda har 
möjlighet att skriva och svara helt fritt. 
 
Studien är en multicenter RCT med två parallellgrupper. Deltagarna rekryterades från 
55 olika vårdcentraler i England (Bristol, London, Warwickshire). Inkluderingskriterier 
var patienter med en ny depressionsepisod enligt BDI (poäng ≥14) och ICD-10, de 
senaste fyra veckorna. Exkluderingskriterier var behandling av depression inom de tre 
månaderna före denna period, andra psykiska sjukdomar, missbruk av alkohol eller 
annan substans samt de som redan går i psykoterapi. Alla potentiella deltagare till 
studien fick även svara på eventuella livshändelser de senaste halvåret.  
 
Totalt randomiserades 297 stycken i åldern 18-75 år fördelat på KBT-gruppen (n=149) 
och kontrollgruppen (n=148).  Stratifiering avseende vårdcentral, tidigare antidepressiv 
behandling eller ej, kön, rådgivare på vårdcentral eller ej, samt depressionsgrad (BDI 14-
19=mild, 20-28= medel, >28 svår) föregicks innan randomiseringen. 
Fördelningsförfarandet var dolt för patienter, forskarna som deltog i rekryteringen samt 
terapeuterna. Resultaten analyserade ITT. 
 
Primärt effektmått var BDI poängen efter fyra månader. BDI-poängen analyserades som 
en binär variabel där poäng lägre än tio definierades som återställd/frisk från 
depressionsepisoden. Sekundära effektmått var en kontinuerlig BDI-poäng efter fyra och 
åtta månader, binär variabel även i månad åtta, hälsostatus (mental status enligt SF-12) 
och livskvalitet (E-5D) efter månad fyra och åtta. 
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Resultaten för månad fyra visade att andelen som återhämtat sig i KBT-gruppen var 
högre än i kontrollgruppen (38 % mot 11,2%). Effekten var större bland de med svårare 
depression än mildare vid studiens start. För månad åtta låg återhämtningsandelen på 
42 % för KBT-gruppen och 26 % för kontrollgruppen. Bland de som vid studiens start 
hade svår depression minskade BDI poängen med ca tio poäng mot 6-7 poäng för den 
totala studiegruppen. Justeringar för individuella basdata, antidepressiv behandling, 
vårdcentral, eller olika uppföljningstidpunkter hade ingen betydelse för resultatet. De 
sekundära effektmåtten bekräftade de primära effektmåtten. Skillnad i BDI poäng var 
runt åtta poäng för både månad fyra och åtta.  
 
Sammantaget kommer man i denna studie fram till att online KBT behandling i realtid 
har en bättre effekt än standardbehandlingen i primärvården i upp till minst åtta 
månader, vilket var denna studies uppföljningsperiod efter genomförd intervention.  
 
 
Tabell 6. Andel återhämtade i interventions respektive kontrollgrupp. Justerad  
Oddskvot. Skillnader i BDI poäng- medelvärde. Omarbetad från Kessler et al. (24) 

Månad 4 KBT online Kontrollgrupp Justerad Oddskvot/ 
Justerade skillnader 
i medelvärde 

Återhämtning 
(BDI<10) 

N=113  
n=43 (43 %) 

N=97  
n=23(24 %) 

2,39 
95 % CI2 1,23 till 4,67 
p-värde: 0,011 

BDI poäng Medelvärde: 14,5 p 
SD1 11,2  

Medelvärde: 22,0 p 
SD 13,5 p 

-7,1 
95 % CI -10 till -4,2 
p-värde: <0,0001 

Månad 8    

Återhämtning 
(BDI<10) 

N=109 
 n=46(42 %) 

N=101 
 n=26(26 %) 

2,07 
95 % CI 1,11 till 3,87 
p-värde 0,023 

BDI poäng Medelvärde: 14,7 p  
SD 11,6 

Medelvärde: 22,2  p 
SD 15,2 
 

-6,2 
95 % CI -9,3 till -3,0 
p-värde 0,0002 

1SD= standardavvikelse. Den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet 
295 % CI= Medelvärdet +/- 2SD  
 
 
Författarna till denna artikel (25) består av ett team som följer upp sin redan påbörjade 
studie av jämförelser av behandlingar hos ungdomar, 12-17 år med MDD. Studien är 
genomförd mot bakgrund av att det finns dåligt med vetenskapliga belägg på bra 
behandling bland ungdomar och inga studier gjorda där långtidseffekten av en längre 
behandlingsperiod har testats.  Den här studien följer och utvärderar när 
behandlingsförloppet har nått slutet av stadie III (vecka 36) och går in i stadie IV vilket 
är den sista av studiens uppföljning och pågår i ett år.  
 
Huvudsyftet i denna studie är att ta reda på de långsiktiga effektskillnaderna av 
långtidsbehandlingar med fluoxetin, KBT eller kombinationen av dessa två.  
 
Studien är en RCT där urvalet gjordes från 13 akademiska kliniker eller vårdcentraler i 
USA innan hela studiens uppstart. 327 stycken ungdomar med MDD enligt DSM-IV 
kriterier randomiserades in i de tre olika interventionerna. Det fanns inga relevanta 
statistiskt signifikanta skillnader mellan interventionsgrupperna förutom skillnader i 
suicidalrisken (suicidal ideation Questionnaire poäng >31), störande beteende, och 
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ångestgrad. Dock var inte dessa skillnader eller andra psykometriska variabler 
påverkande för resultatet enligt statistiska beräkningar. 
 
I vecka 36 hade 234 fullföljt stadie III och gick därför vidare in i stadie IV studieförloppet. 
I stadie IV har samtliga avslutat sin interventionsbehandling varpå endast effekten av 
behandlingarna följs upp.  Svårighetsgraden bland deltagarna varierade från mild till 
svår depression utifrån the childrens depression rating scale (45-98 poäng, medelvärde 
60,8). 
 
De två primära effektmåtten var totalpoängen på the children´s Depression rating scale 
samt respons enligt CGI (clinical global impression) förbättringsskala. Respons var 
indelad i mycket förbättrad alternativt väldigt mycket förbättrad. I responsstatus tog 
man även med remission med en gränsdragning på ≤28 poäng enligt the childrens 
depression rating scale 
 
Utifrån resultaten av den totalt ettåriga uppföljningen är att nio månaders behandling är 
långt bättre än tolv veckors behandling i akutstadiet. Den kombinerade behandlingen 
uppnår sin maximala responseffekt vecka 18 medan fluoxetin och KBT uppnår den vecka 
30 respektive 36. Långsiktig behandling har också en mer varaktig effekt. Avseende 
effektskillnader mellan de olika behandlingstyperna är de störst mellan veckorna sex till 
månad tre där kombinationsbehandling ger de lägsta poängen och KBT de högsta 
poängen i the depression rating scale. I tabell sju kan man sedan se hur skillnaderna i 
effekt minskar. Efter månad sex har dock siffrorna för KBT-behandling minskat jämfört 
med både fluoxetin och kombinationsbehandling. Ungefär samma mönster visar 
siffrorna för remission. Resultatet för respons visar dock en fördel för 
kombinationsbehandlingen under hela förloppet.  
 
Sammantaget kommer denna artikel fram till att standardbehandling tillsammans med 
KBT-behandling är den bästa långsiktiga behandlingsformen. Effektskillnaderna mellan 
fluoxetin och KBT visar lite mer tvetydiga resultat. Andelen som svarar med respons är 
genomgående högre för fluoxetin-gruppen än KBT-gruppen. Båda grupper ligger 
ungefär på samma andel under hela uppföljningsperioden. Tvärtom gäller för de som 
hamnar i remission, en högre andel från KBT-gruppen hamnar här än i fluoxetin-
gruppen och gör så med undantag för månad två.  
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Tabell 7. Poängresultat Childrens depression scale. Andel respons och remission. 
Intention to treat. Omarbetad från March et al. (25).  

  
 

 
Vecka 36 

 
Månad 3 
 

 
Månad 6 
 

 
Månad 9 

 
Månad 12 

Poäng 
Childrens 
Derpession 
Scale 
 

N Medelv. 
 
SD1 

Medelv. 
 
SD 

Medelv. 
 
SD 

Medelv. 
 
SD 

Medelv. 
 
SD 

Kombi. 
Behandling 
 

107 29,2 
7,1 

28,3 
6,8 

27,6 
6,5 

27,0 
6,3 

26,6 
6,2 

Fluoxetin 
 

109 30,4 
6.6 
 

29,0 
6,4 

27,9 
6,2 

27,1 
6,1 

26,4 
6,1 

KBT 
 

111 32,0 
7,7 
 

29,9 
7,4 

28,3 
7,2 

26,9 
7,1 

25,7 
7,1 

Total 
 

327 30,6 
7,2 
 

29,1 
6,9 

27,9 
6,6 

27,0 
6,5 

26,2 
6,5 

Respons 
 

N  
 

    

Kombi. 
Behandling 
 

107 81 % 79 % 81 % 83 % 82 % 

Fluoxetin 
 

109 72 % 74 % 73 % 74 % 75 % 

KBT 
 

111 69 % 69 % 72 % 68 % 70 % 

Total 
 

 74 % 74 % 75 % 75 % 76 % 

Remission 
 

      

Kombi. 
Behandling 
 

107 59 % 65 % 74 % 64 % 68 % 

Fluoxetin 
 

109 54 % 66 % 57 % 61 % 67 % 

KBT 
 

111 64 % 62 % 69 % 63 % 69 % 

Total 
 

327 59 % 64 % 67 % 63 % 68 % 

1SD= standardavvikelse.  
 
 
I studien av Siddique et al. (26) vill de jämföra effektiviteten mellan medicinering och 
KBT bland låginkomsttagande unga minoritetskvinnor med depression i USA. Mot 
bakgrund av tidigare studier genomförda av författarna till denna studie, där resultaten 
visade på att antidepressivläkemedelsbehandling med KBT under ett år var signifikant 
mer effektiva än vanlig mental hälsovård på vårdcentraler, vill de gå vidare med denna 
studie för att ta reda på även andra samband med depressionsbehandlingars resultat. 
Med hjälp av den statistiska metoden growth statistic model (GMM) vill de undersöka 
om vissa faktorer som innehas hos deltagarna redan innan behandlingens början, har 
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relevans för effekten av de olika interventionerna. De olika utgångslägena antar de har 
en betydelse för hur de svarar på de olika interventionerna. Det skulle kunna innebära at 
vissa svarar snabbt men återfaller snabbt medan andra förbättras långsamt men mer 
hållbart. Om man lyckas identifiera vissa basfaktorer hos patienten menar författarna att 
man på så vis skulle kunna välja en mer sannolikt effektiv behandlingsmetod från början.  
 
Studien är en RCT där 267 låginkomstagande kvinnor med olika etnicitet (svarta, latino 
och vita) randomiserades till interventionerna paroxetin (n=88), KBT (n=90) samt 
kontakt med vårdcentralens mentala hälsoservice (n=89). Sistnämnda grupp fick 
utbildning om depression och behandlingar. De fick också möjlighet att delta i deras 
behandlingsprogram. Månad sex var 84 % av samtliga deltagare kvar i studien och i 
månad 76 %. Samtliga 267 kvinnor följdes upp och var med i analysen oavsett fortsatt 
aktivt deltagande eller ej i interventionerna.  
 
Primära effektmått var poäng enligt Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) samt 
Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) vid månad sex och tolv. Depressionens 
svårighetsgrad klassificerades in i mild (13-17 poäng), medel (18-21 poäng), svår (19-22)  
och mycket svår (≥23). Poäng ≤7 definieras som icke-deprimerad.  För att testa olika 
basvariabler som kan påverka Hamilton-resultaten inom de olika interventions-
grupperna jämförde man de primära effektmåttens medelvärde. Man testade bland 
annat ålder, civilstatus, etnicitet och grad av depression samt ångest. Visade värden på 
en stor spridning mellan de olika grupperingarna inom interventionsgruppen, såg man 
det som en faktor som kan ha en betydelse för behandlingseffekten. Således mättes 
behandlingseffekten dels inom de olika interventionsgrupperna för att kunna finna 
samband utifrån vissa basdata, dels mellan de respektive interventionsgrupperna för att 
se sambanden med behandlingstyperna.  
 
Med hjälp av de statistiska modellerna kom man fram till att depressionsgraden innan 
behandlingens start kan ha betydelse för behandlingens effektgrad. Klassen med de 
svårare depressionerna, det vill säga 35 % av deltagarna som hade ett HDRS Medelvärde 
20,1 ( 16,9 bland samtliga deltagare) visade ett signifikant resultat vid tolv månader. TAU 
ligger nästan hela tiden på högre poäng än antidepressiva och KBT. Antidepressiva ger 
minst medelpoäng de första sex månaderna men stiger därefter kraftigt för att de sista 
två månaderna bli högre än TAU. KBT följer en ganska jämnt nedåtgående linje genom 
hela perioden. För gruppen med medelsvår depression följer de olika behandlingarna 
varandra ganska lika i kurvan. Skillnaderna i poäng mellan dem var signifikanta vid sex 
månader. I den här gruppen gav medicineringen lägst poäng genomgående under hela 
perioden. Först under de sista 10-12 månaderna börjar KBT-gruppen hamna på samma 
nivå. För samtliga behandlingar i medelgruppen ökar medelpoängen efter sex månader 
medan det i den svåra gruppen sjunker sakta neråt för KBT och TAU och möts nästan i 
samma poängnivå i slutet av studieperioden. Dock ligger poängen för medelsvår 
depression hela tiden under de med svår depression. Etnicitet eller ålder hade ingen 
signifikant betydelse för skillnader i resultaten. Endast Hamilton anxiety scale visade 
signifikanta resultatskillnader över hela testperioden. 
 
Sammantaget visar resultaten att endast klasserna svår och medelsvår depression samt 
ångestgrad kan förklara effekten på behandlingen. Medicinering ger bättre effekt än KBT 
de första sex månaderna men symtomen blir värre därefter för båda klasser. KBT 
minskar symtom långsamt över hela perioden bland de med svår depression medan det 
för medelsvår depression ökar något efter månad sex. I tabell 8 redovisas medelvärdena 
för månad sex och tolv för de olika behandlingarna, indelat i de två klasserna medel 
respektive svår depression.  
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Tabell 8. HDRS medelvärden, skillnad och p-värde mellan de olika 
behandlingsgrupperna och klassindelning av depressionsgrad.  
Omarbetad från Siddique et al. (26). 

Tid Antidepressiva 
(n=90) 
 

KBT 
(n=89) 

Skillnad 
(95 % CI) 

p-värde 

Svår 
depression 

HDRS 
medelvärde 

HDRS 
medelvärde 

  

 
6 mån. 
 

 
13,9 

 
14,9 

 
-0,9 (-5,9 till 4,1) 

 
0.72 

 
12 mån. 
 

 
16,4 

 
11,0 

 
5,4 (0,25 till 10,6) 

 
0,04 

Medelsvår 
depression 

    

 
6 mån. 
 

 
4,4 

 
6,8 

 
-2,4 (-4,5 till -0,3) 

 
0,03 

 
12 mån. 
 

 
7,1 

 
7,8 

 
0,7 (-3,3 till 1,9) 

 
0,61 

 
 
I studien av Wiles et al. (27) vill man ta reda på effekten av KBT som en 
tilläggsbehandling till redan insatt farmakoterapi. Studien har genomförts mot bakgrund 
av att det inte finns någon standardiserad behandling mot behandlingsresistent 
depression. Det finns inte heller någon tydlig definition på vad det innebär men 
definieras i studien som när farmakoterapeutisk adekvat dos antidepressiv efter 12-14 
veckor ger mindre än 50 % reducering av depressiva symtom. Det har inte tidigare gjorts 
någon storskalig RCT som tagit reda på effekten av KBT tillsammans farmakoterapi som 
ett nästa alternativ vid behandlingsresistent depression. 
 
Huvudsyftet med denna studie är att jämföra den långsiktiga effekten av KBT i 
kombination med farmakoterapi med enbart farmakoterapi hos de med terapiresistent 
depression.  Den långsiktiga effekten sattes i relation till återfall och återinsjuknande. 
 
Studien är en multicenter pragmatisk randomiserad kontrollstudie med två 
parallellgrupper. Med pragmatisk menar man att frågeställningen om 
kombinationsterapi är pragmatiskt ställd jämfört med enbart jämförelse KBT med 
kontrollgrupp. Deltagarna rekryterades från 73 engelska vårdcentraler (VC) i Bristol, 
Exeter och Glasgow) som i minst sex veckor fått adekvat dos antidepressiv behandling, 
låg på en BDI ≥14 samt uppnådde ICD-10 kriteriet för en depressiv episod.  
Exkluderingskriterier var bipolär eller annan psykisk sjukdom, alkohol eller andra 
beroendeproblem, oförmögna att fylla i formulären eller gravida. Även patienter som 
nyligen eller de senaste tre åren redan genomgått KBT, redan gått vidare med sin 
behandling (second care) eller deltog i annan studie var exkluderade.  

 
Totalt randomiserades 469 patienter mellan 18-75 år in i interventionsgruppen (n=234) 
som innebar KBT plus fortsatt vanlig behandling alternativt kontrollgruppen (n=235). 
Allokeringsförfarfarandet föregicks av en stratifiering avseende vårdcentral (viktning), 
BDI poäng innan studiens start (14-19, 20-28, ≥29), psykosocial rådgivare (counsellor) 
eller ej på VC, tidigare farmakologisk antidepressiv behandling eller ej samt durationen 
på nuvarande depressionsepisod (<1 år, 1-2 år, ≥2 år). Ingen blindning kunde 
genomföras av varken patienter, läkare, CBT terapeut eller forskarpersonal. Efter 
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randomisering följdes de upp efter 3, 6, 9 och 12 månader. Månad sex och tolv möttes 
undersökare och patient face-to-face.  Månad tre och nio via telefon.  Efter sex mån 
genomfördes kvantitativa analyser på 206 (interventionsgruppen) och 213 
(kontrollgruppen).  Efter tolv månader analyserades resultaten utifrån kvarvarande 197 
(interventionsgruppen) och 198 (kontrollgruppen) patienter. Resultaten analyserades 
genom ITT.  
 
För det primära effektmåttet respons användes BDI poängen efter sex månader vilken 
användes som en binär variabel där responsen definierades vara en reduktion i 
depressiva symtom med 50 % jämfört med BDI innan studiens start. Sekundära 
effektmått var bland annat BDI som en kontinuerlig variabel och remission (BDI<10).  
 
Resultaten för andelen respons och remission samt BDI-poängens medelvärde för 
respektive grupp under månad sex och tolv redovisas i tabell 9. Här kan man se att 
kombinationen KBT med antidepressiv läkemedelsbehandling får genomgående bättre 
resultat än enbart antidepressiva. Andelen som tog antidepressiva efter sex månader var 
93 % i båda grupperna (skillnad -0,6 %, 95 % CI -5,4 till 4,2). Efter tolv månader tog 88 
% i interventionsgruppen och 92 % i kontrollgruppen (skillnad -4,5 %, 95 % CI -10,4 till 
1,3)antidepressiva.  
 
Beräknade risker efter sex månader visade att interventionsgruppen hade tre gånger så 
höga odds (OR 3,25, 95 % CI 2,10 till 5,05), p <0,001)) att uppnå respons jämfört med 
de i kontrollgruppen.  Sekundära analyser där justering gjordes av vissa olikheter vid 
studiens start och uppföljning ledde inte till någon skillnad i resultaten. Numbers needed 
to treat (NNT) var fyra (95 % CI 3-6), det vill säga att fyra stycken behöver behandlas 
med även KBT för att åtminstone en ska uppnå respons. De sekundära effektmåtten 
bekräftar fördelarna med KBT som komplettering tillfarmakoterapi-behandling.  
Poängen på kontinuerliga BDI variabeln minskade med i genomsnitt med 5,7 poäng mer 
(-7,9 till – 3,4, CI 95 %, p <0,001,) i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen 
och med en standardavvikelse på 0,53. Även sannolikheten att uppnå remission (BDI 
<10), var högre för kontrollgruppen (OR 2,30, 95 % CI 1,39 till 3,81), p< 0,001). 
 
Vid upprepade mätningar av data från sex och tolv månader var oddsen för att uppnå 
såväl respons (OR 2,89, 95 % CI 2,03 till 4,10, p<0,001) som remission (OR 2,8, 95 % CI 
1,82 till 4,13, p < 0.001) de följande tolv månaderna betydligt högre för 
interventionsgruppen. 
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Tabell 9. Antal(Andel) respons och remission samt BDI-poäng och jämförelser 
(oddskvot) mellan behandlingarna månad sex och tolv. Intention to treat analys. 
Omarbetad från Wiles et al. (27).                     

  
KBT+ 
antidepr.  
Antal (Andel) 
 

 
Medelv
. 
(SD1) 
 

 
Antidepr. 
Antal 
(Andel) 
 

 
Medelv
. 
(SD) 
 

 
OR2 

 
Skillnad i 
medelvärde 
(95 % CI3) 

 
p-
värde 

6 
månader 

       

 
Respons 
 

 
95 (46 %) 

 
 

 
46(22 %) 
 

  
3,26 

 
 

 
<0,001 

 
BDI 
poäng 

 
 

 
18,9 
(14,2) 

 
 

 
24,5 
(13,1) 
 

  
-  5,7 
(-7,9 - -3,4) 
 

 
<0,001 

 
Remission 
(BDI <10) 
 

 
57 (28 %) 

 
 

 
32 (15 %) 

  
2,30 

  

12 
månader 

       

 
Respons 
 
 

 
109 (55 %) 

  
62 (31 %) 

  
2,89 

  
<0,001 

 
BDI 
Poäng 
 
 

 
 

 
17,0 
(14,0) 

 
 

 
21,7 
(12,9) 

  
- 5,1 
(-7,1 - -3,1) 

 
<0,001 

 
Remission 
(BDI <10) 
 

 
78 (40 %) 

  
36 (18 %) 

  
2,74 

  
<0,001 

1SD= standardavvikelse. Den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet 
2OR=Oddskvot 
395 % CI= Medelvärdet +/- 2 SD 
 
 
Sammantaget visar denna kliniska studie en tydlig, robust evidens att KBT tillsammans 
med antidepressiv läkemedelsbehandling är ett effektivt sätt att minska depressiva 
symtom vid läkemedelsresistenta depressioner. Studien kan också redovisa att ett 
komplement med KBT är mer hållbart så länge som upp till ett år vilket kan betraktas 
som en långsiktig förbättring jämfört med enbart läkemedelsbehandling. 
 
Avslutningsvis följer en sammanfattande redovisning av de sju artiklarnas olika 
studieupplägg samt resultat i tabell 11 och 12.  
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Tabell 10. Sammanställning av de sju studiernas upplägg. Samtliga är randomiserade 
kontrollerade kliniska prövningar. 

 
Artikel 
 

 
Population 

 
Behandlingsperiod 

 
Uppföljn.
period 

 
Dobson et al. 

 
De som svarat på 
akutbehandling 
 
N=106 
 

 
16 veckor Akutfasbeh. BA/ 
KBT/Paroxetin  
 
Paroxetingruppen fortsatt året 
ut 
 

 
2 år 

 
Jarret et al. 

 
Högriskgrupp som 
befinner sig i remission 
efter tolv veckor 
aktufas-behandling 
 
N=241 
 

 
Tolv veckor KBT-
akutfasbehandling. 
 
Åtta månader fortsatt 
behandling 
KBT/Fluoxetin/Placebo 

 
2 år 

 
Bockting et al. 
 

 
Befinner sig i remission 
 
N=187 
 

 
Åtta veckor KBT/TAU 

 
5,5 år 

 
Kessler et al. 
 

 
Befinner sig i ny 
depressionsperiod 
senaste fyra veckorna 
 
N=297 
 

 
Kombinationsbehandling tio 
KBT-sessioner+ 
standardbehandling med eller 
utan antidepressiva/ 
standardbehandling med eller 
utan antidepressiva 

 
8 mån 

 
March et al. 

 
Ungdomar 12-17 år 
Med MDD1 

 

 
Nio månader kombination 
Fluoxetin+KBT/Fluoxetin/KBT 

 
1 år 

 
Siddique et al. 

 
Låginkomsttagande 
kvinnor ur 
minoritetsgrupper 
 
N=267 
 

 
Sex månader Paroxetin/Åtta 
KBT-sessioner, Åtta till vid 
behov 

 
1 år 

 
Wiles et al. 

 
Behandlingsresistenta 
efter minst sex veckor 
antidepressiva 
 
N=469 
 

 
Kombinationsbehandling tolv 
KBT-sessioner, sex till vid 
behov+ fortsatt 
antidepressiva/antidepressiva 

 
1 år 

1 Major depressive disorder 
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Tabell 11. Sammanfattande resultat från de sju studierna. 
 
Studie 

 
Antidepressiva 

 
KBT 

 
Kombination 
Antidepressiva  KBT 

 
Dobson 
et al. 
 

 
Dålig långsiktig 
effekt   
 

 
Längst hållbarhet 

   
                      

X 

 
Jarret et 
al. 
 

 
Samma effekt som 
KBT 

 
Samma effekt som 
antidepressiva 
  

 
                      

X 

 
Bockting 
et al. 
 
 

 
Bättre effekt vid 
färre antal tidigare 
episoder  

 
Bättre långsiktig 
effekt vid fler än fyra 
tidigare episoder 
 

 
 

X 

 
Kessler 
et al. 
 

 
Standardbehandling 
På samma nivå 
under hela perioden 
 

  
Bättre effekt än 
standardbehandling 
under hela perioden 

 
X 

 
March et 
al. 
 

 
Ungefär samma 
långsiktiga effekter 
som KBT 
 

 
Ungefär samma 
långsiktiga effekter 
som antidepressiva 

 
Bästa långsiktiga effekt 

 
Siddique 
et al. 
 

 
Bäst effekt fram till 
sex månader 
 

 
Bäst långsiktig effekt 
vid svårare 
depressionssymtom 

 
X 

 
Wiles et 
al. 
 

 
Sämre effekt än 
kombinationen 
under hela perioden 
 

 
X 

 
Bästa långsiktiga effekt 

  



   

33 
 

5. Diskussion 
 
Den här litteraturstudien vill ta reda på om det föreligger långsiktiga skillnader i effekt 
mellan olika behandlingsmetoder vid depression. Sju stycken artiklar valdes ut på 
grundval att de skulle kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Man kan diskutera vad 
långsiktighet innebär då det inte finns någon riktigt entydig definition. I den här 
uppsatsen har spannet blivit på mellan åtta månader och fem och ett halvt år. Orsaken 
till det breda tidsspannet är dels att som tidigare nämnts, kortsiktiga effekter kan räknas 
som upp till 21 veckor (5,25 månader), dels att artikelurvalet var begränsat då det inte 
har gjorts så många studier som jämför behandlingsskillnader i ett långsiktigt perspektiv 
de senaste fem åren. Avsikten med uppsatsen var att ta reda på effekterna hos vuxna 18-
75 år. Dock har två artiklar valts ut som studerar riktade målgrupper (ungdomar och 
unga låginkomstagande kvinnor ur minoritetsgrupper). Anledningen till det är även här 
att det finns ett begränsat urval studier avseende det långsiktiga perspektivet på senare 
tid. Dessa två grupper verkade dock inte skilja sig i resultat nämnvärt från den mer 
generella gruppen vuxna 18-75 år. Etnicitet visade sig inte heller ha någon signifikant 
betydelse för resultaten. Vad som också skiljer sig åt mellan de olika studierna är de olika 
studieuppläggen, vilket redovsas i tabell 10.  Man har valt att starta upp interventionen i 
olika skeden. I vissa studier har man påbörjat den under det akuta stadiet av 
depressionssymtomen medan man i andra har startat upp den då patienterna befinner 
sig i remission efter en första akutbehandling. Behandlingarna har också pågått under 
olika långa perioder. Vissa har testat kortare varianter, vanligen i akutskedet medan 
andra har velat testa uppföljande mer långdragna behandlingsperioder. De olika 
studieuppläggen är naturligtvis aspekter att beakta då det är svårt att kunna göra en 
direkt jämförelse avseende behandlingseffektens beständighet mellan de olika 
interventionerna i studien. Samtidigt är avsikten med det här arbetet att jämföra effekter 
och behandlingseffektens beständighet av olika typer av behandlingar som genomförs 
under samma villkor varför det fortfarande är intressant att ta del av dessa jämförande 
studier.  
 
Studien av Dobson et al. (21) visar att psykoterapi har en minst lika god effekt som 
antidepressiva efter ett år och att den bestående effekten av KBT verkar mer hållbar än 
läkemedelsbehandling efter ytterligare ett år. Studien är en RCT vilket innebär att många 
systematiska fel borde ha undvikits. Dock tar de upp att bias i form av skillnader mellan 
de olika deltagarna avseende risken för att hamna i återfall eller återinsjuknande. Dessa 
är ej längre kvar i studien vilket skulle ha kunnat påverka resultatet då randomiseringen 
ej tagit hänsyn till den aspekten utan enbart att alla deltagare responderat på akut 
behandlingen.  Detta samband beaktades genom att i statistiska analyser sätta ett p-
värde på 0,10. Trippelblindningen för det första året gick inte att fortsätta med under 
andra året varför dessa siffror ej är fullt jämförbara eller tillförlitliga. Författarna tar även 
upp att studiens behandlingsformer när det gäller till exempel läkemedelsterapin inte är 
helt jämförbar med behandling ute i klinikerna i realiteten. Det är naturligtvis en aspekt 
som man alltid får tar hänsyn till. Kliniska studier är ingen direkt jämförelse med 
verkliga situationer inom primärvården men kan vara mer eller mindre generaliserbar.  
 
Studien av Jarret et al. (22) kommer i sin studie fram till att efter att alla har genomgått 
KBT i det akuta stadiet är de långsiktiga effekterna likvärdiga när uppföljande KBT och 
fluoxetin har avslutats. Båda terapiformerna minskar risken att återfalla/återinsjukna 
avsevärt jämfört med om ingen terapi ges alls. Det gäller även patienter som klassificeras 
som en hög riskgrupp. Att man här kan se att farmakoterapi kan fungera väl som en 
uppföljning till KBT i akuta stadiet är inte den vanliga ordningen i praktiken. Denna 
studies styrka ligger i den långa studietiden och hur en längre uppföljande behandling 
kan påverka effekten. Bortfallet från respektive grupp påverkade inte resultat och 
interaktioner mellan tänkbara variabler kunde inte upptäckas. Dock kan 
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generaliserbarheten ha begränsats något då bortfallet under experimentstadiet framför 
allt var bland unga singlar och hade en kortare depressionshistorik.  
 
I studien av Bockting et al. (23) visar deras resultat på en betydligt förlängd effekt med 
tillägget kognitiv behandling till standardbehandlingen. Den förlängda effekten visar sig 
framför allt i den senare delen (efter år två) av uppföljningen. Styrkan med denna studie 
är att studien följer upp patienterna under en så pass lång tid som fem och ett halvt år 
och att antalet patienter är ganska stort. Deras bakgrund avseende typ av tidigare 
behandling är blandad vilket studiegruppen ser som en fördel då den speglar den reella 
vardagen varför studien är generaliserbar. Å andra sidan borde de även se det som en 
begränsning då deras resultat inte helt kan uteslutas bero på denna blandade bakgrund. 
Övriga faktorer som kan ha begränsat studiens resultat och som de själva tar upp är 
bortfallet över tid och eventuell extra uppmärksamhet på grund av studien i sig. Det är 
också omätbart att se vad exakt i TAU+ KBT gruppen som påverkade effekten.  
 
I studien av Kessler et al. (24) visar resultaten att KBT-behandling under akutfasen är 
ett bra alternativ. Denna studies svaghet är dock att man inte riktigt kan avgöra den 
antidepressiva läkemedels betydelse. Man har justerat för variabeln för att inte påverka 
resultaten mellan de båda grupperna, men individuella skillnader finns i båda grupperna 
där vissa använder läkemedel och andra inte. Det innebär att de inte har mätt skillnader 
i effekt inom KBT-gruppen avseende antidepressiva behandling eller ej. Det man kan 
konstatera är dock att KBT-behandling ger en fördröjd effekt oavsett 
läkemedelsbehandling eller ej då andelen återställda är betydligt högre i KBT-gruppen 
än kontrollgruppen. Skillnaden i effekt har dessutom ökat vid åtta månader.  
  
Studien av March et al. (25) kommer i sin studie fram till att kombinationsbehandling av 
KBT och fluoxetin har den bästa långsiktiga effekten och att en längre behandlingsperiod 
är mer fördelaktigt än kortidsbehandling hos ungdomar. När det gäller skillnader mellan 
KBT och fluoxetin kan man tolka siffrorna som att de är rätt likvärdiga i sin effekt. 
Fluoxetin har en högre andel som svarar på behandlingen än vad KBT har över hela 
perioden, men andelen som går i remission i KBT-gruppen går om fluoxetingruppen 
under andra halvåret. Siffrorna skulle kunna tolkas som att olika behandlingsformer 
behöver tillämpas utifrån svårighetsgraden och typen av depression i akutskedet. 
Artikeln tar upp sina begränsningar som att bortfallet är ganska högt i stadie IV. Dock är 
de faktiska siffrorna för det kvarvarande antalet i stadie IV identiska med intention to 
treat analysen. Det vill säga bortfallet verkar inte ha påverkat resultaten. Det finns inga 
jämförbara grupper mellan behandlade och obehandlade grupper vilket gör att det är 
svårt att veta om det faktiskt är behandlingen som ger effekt eller om det bara är 
tidsaspekten i sig som ger resultat. Där kan man enbart gå på tidigare studier som visat 
fördelaktiga resultat för behandling jämfört med ingen behandling alls. Detaljerade 
uppgifter om eventuella servicenyttjande i stadie IV är inte fullständiga vilket naturligtvis 
kan ge upphov till felaktiga tolkningar avseende bäst behandlingstyp. 
 
I studien av Siddique et al. (26) visar resultaten på att KBT kan fungera bra långsiktigt 
om man har kraftigare symtom. Läkemedel kan fungera bra det första halvåret men 
fungerar inte i ett långsiktigt perspektiv för varken de med svår eller måttlig depression. 
Det måste till något mer för att få mer långsiktiga förbättringar. Styrkan i den här studien 
är att man försöker hitta olika faktorer som kan påverka effekten av behandlingen. 
Således kan man utifrån deras resultat se att KBT har en positiv effekt framför allt bland 
de med svårare depressionssymtom.  Styrkan med den här studien var även att de ville 
hitta olika faktorer som kan påverka behandlingsresultatet. Genom att hitta sådana 
faktorer skulle man kunna hitta lämpligaste metod för bästa effekt. Att tänka på med 
denna studie är att den tar upp endast låginkomsttagande kvinnor ur minoritetsgrupper, 
vilket inte är den här uppsatsens enda målgrupp. Även om minoritet inte hade någon 
påverkan på resultaten och att resultaten säkert skulle kunna appliceras på andra 
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grupper, är dessa resultat inte helt användarvänliga för denna litteraturstudies syfte som 
vill ta reda på resultaten för alla vuxna mellan 18-65 år. 
 
I studien av Wiles et al. (27) visar deras resultat på att en kombinationsbehandling med 
KBT och antidepressiva kan fungera bättre när endast antidepressiva läkemedel inte är 
tillräckligt. Det visade sig även ha en mer långsiktig effekt (ett år) avseende en betydande 
minskning av depressiva symtom samt återfall. Studien visar också att andelen som 
slutat ta antidepressiva efter tolv månader är fler i interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen (88 % respektive 93 %). Dessa siffror kan tolkas som att KBT är mer 
effektivt än enbart antidepressivbehandling på ett långsiktigt plan (ett år). En RCT- 
studie som jämför komplettering av KBT bland terapiresistenta deprimerade patienter 
och med så pass många patienter som i den här studien har inte gjorts tidigare enligt 
författarna. Att det är en RCT med så pass stort deltagarantal (N=469) är en styrka. 
Deltagarna har dessutom en heterogen bakgrund som man har lyckats justera genom 
bland annat stratifiering vilket innebär att resultaten har en bra generaliserbarhet. Några 
av patienterna hade fått KBT-behandling tidigare, men författarna menar att denna 
kontamination skulle ha liten effekt på resultaten. En svaghet som inte gick att undvika 
var att blindning inte förekom alls. Detta faktum kan ha påverkat de BDI resultat som 
var rapporterade från terapeuten. Dock menar författarna att även andra mått visade 
liknande resultat och gick åt samma riktning. Men det är känt att det alltid finns en risk 
för att personer som just på grund av att de deltar i en studie är föremål för en större 
uppmärksamhet vilket omedvetet kan motivera såväl patient som terapeut att anstränga 
sig vilket resulterar i mer fördelaktiga resultat. Mycket talar dock utifrån denna studie 
för att KBT utförd av en kompetent terapeut kan ”skräddarsy” en behandling som inte är 
möjligt med enbart antidepressiva. 
 
Tendensen visar att KBT är ett något bättre alternativ än enbart läkemedelsbehandling 
för att uppnå mer långsiktiga effekter.Det resultatet gäller även för studien av 
låginkomstagande minoritetskvinnor samt till viss del för ungdomar. För ungdomar 
verkar dock antidepressiva (fluoxetin) också ha en betydande roll för att 
förhindra/förlänga återfall. Utifrån studien av låginkomstkvinnor skulle man kunna 
tolka det som att beroende på svårighetsgrad av depressionssymtom, ger olika 
behandlingsformer mer eller mindre behandlingsrespons. För antidepressiv behandling 
ligger tendensen mot att den inte är så effektiv på ett långsiktigt plan. Flera av studierna 
visar att de inte fungerar fullt så bra som KBT trots att deltagarna svarat väl på 
akutbehandlingen och befinner sig åtminstone i remission. Det är överlag utifrån 
artiklarna svårt att egentligen avgöra vilken behandling som lämpar sig bäst om man ska 
ta hänsyn till depressionens svårighetsgrad. I många av studierna har de stratifierats så 
att fördelningen har varit jämnt fördelad mellan de olika behandlingarna varför det är 
svårt avgöra dess egentliga betydelse för effekt och bästa behandlingsalternativ.  
Kombinationsbehandling visar sig i en studie vara det mest hållbara alternativet när 
antidepressiv behandling inte är tillräckligt. De studier som även testat den 
behandlingsformen, visar samtliga på en förlängd förbättring jämfört med de andra 
alternativen.  
 
KBT är en mer individuellt anpassad behandlingsform och kan leda till förändrade 
tankemönster och handlingar som i sig kan förhindra, minska eller fördröja nya 
depressionsepisoder. Därav den möjliga orsaken till att det hos många ger en mer 
långsiktig förbättring.  Dock kan det finnas en risk med att utesluta läkemedel helt i det 
att patienten inte är mottaglig alls för KBT på grund av en alltför låg monoaminaktivitet 
i hjärnan.  Därför bör det göras en avvägning av lämpligaste behandlingsform i det akuta 
skedet. En vidare fråga är också vad som egentligen är orsaken till uppkomsten av 
depressiva syndrom. Är det den låga monoaminaktiviteten som orsakar en depression 
eller är det tankar och händelser som orsakar en låg monoaminaktivitet? Om dessa 
frågor kan besvaras skulle man kanske lättare kunna sätta in rätt typ av behandling och 
därmed få bättre utfall avseende behandlingssvar och dess hållbarhet.  
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För att avsluta denna diskussion kan man konstatera att det de senaste fem åren inte har 
gjorts så många jämförande studier mellan KBT, antidepressiva och kombinationer med 
fokus på långsiktiga effekter. Framför allt skulle det behövas göras fler studier som täcker 
ett ännu längre förlopp än ett år. Det borde också vara intressant att forska mer runt 
orsakerna till depressioners uppkomst och vilken typ av behandlingsmetod som är 
effektivast mot de olika typerna av depression.  
 
 

6. Slutsats 
 
Utifrån de sju genomgångna artiklarna kan man se en tendens mot att KBT har en mer 
långsiktig effekt vid behandling av depressioner. Fördelen med KBT:s långtidseffekter 
verkar särskilt framträdande vid svårare eller efter flera tidigare depressionsepisoder. 
Antidepressiv läkemedelsbehandling verkar i de flesta fall ha en god effekt i ett tidigare 
skede men har inte lika långsiktig effekt som KBT. Kombinationsbehandling med 
läkemedel och KBT har utifrån de två studier som gjorts med även det 
behandlingsalternativet, visat sig ha allra bäst långtidseffekt. 
 
Resultaten motsvarar i stort de slutsatser som SBU-rapporten från 2004 kommer fram 
till. Dock verkar det som att KBT-effekten kan fungera preventivt längre än ett år enligt 
nyare studier och att antidepressiv läkemedelsbehandling fungerar mindre bra 
långsiktigt även när man har svarat väl på akutbehandlingen.  
 
 

7. Tack 
 
Ett stort tack till min handledare Staffan Tavelin som gett mig utmärkt vägledning och 
goda råd och tips när det har behövts. Och inte minst mycket uppmuntran! 
Tack också till mina närmsta och kära och vänner som stöttat, visat intresse och funnits 
där när det behövts under alla dessa tre år!  
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Bilaga 1. 

 
ICD-10: Diagnostiskt system av depression enligt WHO. 
Omarbetad  från referens 2. 
 
För diagnosen lindrig egentlig depression krävs: 
 

A. Minst två av symtomen nedstämdhet, energifattigdom och minskad aktivitet 
dominerat under minst de senaste 2 veckorna. 

 
B. Att ovanstående inte kan förklaras av annan kroppslig eller psykisk störning. 

 
C. Att minst ett av följande symtom också förekommer. Annars minst totalt 4 

symtom från A och C: 
 

1. Förlust av självförtroende och självuppskattning 
2. Överdriven eller obefogad självkritik och nedvärdering av sig själv. 
3. Återkommande tankar på död eller självmord och andra självskade-

beteenden. 
4. Upplevd nedsättning av förmågan till tankeverksamhet och koncentration 

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

agitation. 
6. Någon typ av sömnproblem 
7. Ökad eller minskad matlust med medföljande effekt på vikten. 

 
Vid lindrig depression är patienten i obalans, men kan vanligen genomföra normala 
aktiviteter. 
 
 

 För diagnosen måttlig egentlig depression krävs kriterier för lindrig 
depression samt minst sex symtom från A och C 

 

 För diagnosen svår egentlig depression krävs alla tre symtomen från A samt 
minst 5 symtom från C.  

 
Vid svår egentlig depression är patienten handikappad, har vanligen kraftiga 
självförebråelser och självmordstankar samt ofta tydliga kroppsliga symtom som 
motsvarar de i C. 
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