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Vad vet vi om depressionens betydelse och fysiologi? 

• Gener kopplade till depression 

också kopplade till 

immunförsvaret

• Evolutionsbiologiskt kan det 

finnas en fördel med 

depressiva symptom, som

leder till undvikande av 

situationer med ökad

infektionsrisk

Miller AH& Raison CL. The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern 
treatment target. Nat Rev Immunol. 2016
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Depressionens fysiologi

• Även vid depression 

spelar HPA systemet

och stress en

betydande roll som

utlösande och

vidmakthållande

faktor

Dean J & Keshavan M. The neurobiology of depression: An integrated view. Asian J Psychiatr. 2017 
Jun;27:101-111
Sokratous Set al: The association between stressful life events and depressive symptoms among
Cypriot university students: a cross-sectional descriptive correlational study. BMC Public Health. 
2013 Dec 5;13:1121
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Depressionens fysiologi

Noradrenalinsystemet

• Del av HPA systemet, bildas där i

binjurarna

• I centrala nervsystemet bildas

noradrenalin i hjärnstammen och

spelar en roll för vakenhet, 

aktivitet och uppmärksamhet
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Depressionens fysiologi

Serotoninsystemet

• Nervcellerna sitter 

framförallt i bryggan

och sänder ut sina

nervändar till i stort

sätt hela hjärnan

• är inblandat i sömn

och vakenhet, 

aggressivitet, 

impulsivitet, aptit och 

sexuell lust
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Serotoninsystemet

• MR undersökningar på

depressiva djurmodeller visar

en minskning av neurontäthet

och storlek och en minskat

volym i hyopcampus som kan

bero på neuroplastiska

förändringar i det serotonerga

systemet

Depressionens fysiologi

Branchi I. The double edged sword of neural plasticity: increasing serotonin levels leads to both greater 
vulnerability to depression and improved capacity to recover. Psychoneuroendocrinology. 2011 Apr;36(3):339-51
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Depressionens fysiologi

Dopaminsystemet

• mesocortical:

exekutiva funktioner

• mesolimbic:

belöningssystem

• nigrostriatal:

motorisk kontroll

• tuberoinfundibulär:

prolaktinutsöndring
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Depressionens fysiologi

Dopaminsystemet

• Sänkt dopaminnivå är associerad

med trötthet, anhedoni, sorg

sömnproblem, minnessvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, minskad

sexlust*

• Sänkt D2-receptoraktivitet är

korrelerad med högre risk för 

självskadebeteende och suicidalitet**

*Zhao Fet al: Dopamine Receptors: Is It Possible to Become a Therapeutic Target for Depression? Front 
Pharmacol. 2022 Aug 17;13:947785.

**Duval F et al: Dopamine Function and Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis Activity in Major Depressed
Patients with Suicidal Behavior. Brain Sci. 2022 May 10;12(5):621.
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DSM-5/ Depression

Kärnkriterier

• Anhedoni

• Nedstämdhet/irritabilitet

Tilläggskriterier

• Sömnsvårigheter

• Aptitstörningar

• Energilöshet

• Koncentrationsvårigheter

• Självkritiskt tankeinnehåll

• Agitation eller hämning (OBS emotionell 
labilitet i tonåren!)

• Dödstankar



Den unga hjärnan och depressionen

Prevalens i tonåren*:

• Ca 10% av alla öppenvårdsbesök inom psykiatrin handlar om 

förstämningssyndrom**

• Upp mot 20% av alla heldygnsvårdbehandlingar inom BUP handlar 

om förstämningssyndrom**

*Inrapporterade depressioner och ångestsyndrom bland barn och unga vuxna – utvecklingen till och med 2018

**Socialstyrelsen – Juni 2020Psykiatri i siffror, Barn- och ungdomspsykiatri, SKR 2021



Pubertet- en viktig tid i hjärnans utveckling

”New Narrative- The Teen Brain” Aspire Parents 23 Apr. 2013
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NP TEAMET - PSYKATRISSJUKSKÖTERSKA AGNETA 

TELLANDER13

Fysisk pubertet i hjärnan

• ”Pruning”: neuroner i outnyttjade områden 
försvinner ”Use it or loose it”

• ”Rewiring”: omstrukturering av neuroner 
och axoner leder till effektivisering och 
specialisering

• ”Myelinisering”: isolering av nervcellerna 
leder till ökat effektivisering av 
signalledningen

Efter 12 års åldern förändrar sig strukturerna i hjärnan:



FÖNSTER FÖR KREATIVITET OCH NYTÄNK

Könssteroider påverkar de paraventrikulera centra

ökad sensitivitet och intensitet i känslolivet

Asynkron utveckling av nervsystemet leder till oförmåga att balansera 

mellan hämmande och stimulerande impulser

sensation seeking, impulsivitet

Ökad känslighet mot läkemedel och droger, ökad risk för utveckling av 

psykisk ohälsa och substans- eller spelmissbruk

Crone, E. A., and Dahl, R. E. (2012). Understanding adolescence as a period of social-affective 

engagement and goal flexibility. Nat. Rev. Neurosci. 13, 636–650

Psykisk pubertet



Differentialdiagnoser

• Kronisk depressivitet (dystymi)

• Bipolär sjukdom

• Emotionell instabil personlighetsstörning

• Psykos (negativa symtom)

• Underliggande utvecklingsrelaterad problematik (ADD/ADHD, 
autism)

• Trauma, misshandel

• Missbruk
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Helhetsgrepp utifrån fysiologin

De fyra grundpelarna för psykisk hälsa

mat

Menings-
fullhet

Aktivitet i 
frisk luft

sömn
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Helhetsgrepp utifrån fysiologin

Vikten av rutiner 

• Sömnstörningar kan predikera depressiva episoder!*

• Fysisk aktivitet är associerad med minskade pågående
depressiva symptom (den förebyggande faktorn verkar dock 
vara svag)**

• Att upprätthålla fysisk aktivitet och dagliga rutiner visade sig 
vara associerad till mindre depressivitet och ångest under 
pandemin***

*Foley JE & Weinraub M. Sleep, Affect, and Social Competence from Preschool to Preadolescence: Distinct 

Pathways to Emotional and Social Adjustment for Boys and for Girls. Front Psychol. 2017 May 23;8:711.

**Korczak DJ et al: Children's Physical Activity and Depression: A Meta-analysis. Pediatrics. 201   

Apr;139(4):e20162266

***Wolf S et al: Is Physical Activity Associated with Less Depression and Anxiety During the COVID-19 

Pandemic? A Rapid Systematic Review. Sports Med. 2021 Aug;51(8):1771-1783.
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4. Behandlingsmetoder och evidens

Lindriga tillstånd:

Primärvård

• Rådgivande insatser

• Korttids psykologisk 

behandling

Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri 

HS 2021-00683
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Behandlingsmetoder och evidens

Medelsvåra till svåra 

tillstånd:

Specialistpsykiatri BUP

• Psykoterapi

• Läkemedelsbehandling

Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri 

HS 2021-00683



| 2016-08-30

BUP NU-SJUKVÅRDEN

20

Behandlingsmetoder och evidens

Medelsvåra till svåra tillstånd:

Specialistpsykiatri BUP

• Psykoterapi

Bäst stöd i forskningen har KBT (individuell och i grupp, samt 

digitaliserade varianter (den senare varianten är inte så väl 

studerad för yngre barn)

IPT för ungdomar

Viss stöd finns även för psykodynamisk terapi och 

familjeterapi

Weersing V et al: Evidence Base Update of Psychosocial Treatments for Child and Adolescent Depression. 
J Clin Child Adolesc Psychol. 2017 Jan-Feb;46(1):
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Behandlingsmetoder och evidens

Psykofarmakologi-Sömn

• Sömnsvårigheter är vanligt 
förekommande vid depression

• Sömsvårigheter kan förutgå depressiva 
symtom

• Sömnsvårigheter underhåller och 
förstärker depressiva symtom

• Det är därför viktigt att adressera 
sömnsvårigheter tidigt i 
depressionsbehandlingen

Crouse J et al: Circadian rhythm sleep-wake disturbances and depression in young people: implications for 

prevention and early intervention. Lancet Psychiatry. 2021 Sep;8(9):813-823.
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Behandlingsmetoder och evidens

Sömn

• Melatonin är första hands val preparat. Dos 1-5 mg, i 
undantagsfall 10-12 mg

• Prometazin (Lergigan): risk för sedering, extrapyramidala 
biverkningar, förlängd QT tid

• Äldre ungdomar:

- Mirtazapin som tillägg till antidepressiv behandling. 7.5- 15 mg. Risk 
för viktuppgång och sedering dagtid!

- Propiomazin (Propavan): 25-20 mg. Kortvarig. Risk för motoriska 
biverkningar och sedering dagtid

- Zopiklon (OBS korttid < 1 vecka, enbart efter puberteten) 5mg. Aldrig 
vid misstanke om missbruk. Halveringstid 5-7 timmar innebr risk för 
sedering dagtid

Behandlingsrekommendation - Sömnstörningar hos barn och ungdomar (lakemedelsverket.se)

https://www.lakemedelsverket.se/499fbf/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-somnstorning-hos-barn-2022.pdf
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Behandlingsmetoder och evidens

Psykofarmakologi

Metaanalys som inkluderar 26 studier (OBS de flesta 
exkluderat barn och ungdomar med förhöjd suicidrisk)

Det flesta nyare antidepressiva minskar depressiva symtom 
jämfört med placebo, men i till en låg grad som eventuellt 
inte upplevs som relevant av patienten, vårdnadshavaren 
eller vårdpersonalen: Viktigt att välja ut rätt patient!

Resultaten ger stöd för Fluoxetin,  Sertralin, Escitalopram, 
och Duloxetin

Viktigt att följa upp självmordsrisk! 

Hetrick SE et al: New generation antidepressants for depression in children and adolescents: a network
meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2021 May 24;5(5):CD013674
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Behandlingsmetoder och evidens

Psykofarmakologi- SSRI

Patientgrupper som kan ha nytta av behandling med SSRI 
utöver KBT behandling:

• äldre ungdomar 

• komorbiditet med ångest

Davey CG et al: The addition of fluoxetine to cognitive behavioural therapy for youth depression (YoDA-

C): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre clinical trial. Lancet Psychiatry. 2019 

Sep;6(9):735-744.
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Behandlingsmetoder och evidens

Psykofarmakologi- SSRI

Bäst evidens har Fluoxetin, 

godkänd för behanding av depression från 8 år

• Startdos 10 mg,

• höjs till 20 gm efter 7-10 dagar

• Ökas med 10 mg varannan vecka till effekt är tillfredställande, 
maxdos 40 mg (60 mg för tonåringar)

• Behandling i 6-12 månader

Andra SSRI: Sertralin, Escitalopram, Citalopram

SFBUP riktlinje Depression, 2014
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Behandlingsmetoder och evidens

Psykofarmakologi –SNRI

Venlafaxin: viss effekt men förhöjt risk för agitation, 
självskada, självmord, viktnedgång och förhöjd blodtryck

Duloxetin, Bupropion och Mitrazapin: tolereras i regel bra 
men saknar tillfredställande effekt på depressionens 
kärnsymtom på gruppnivå

SFBUP riktlinje Depression, 2014
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Behandlingsmetoder och evidens

Terapiresistent depression:

Clomipramin (Anafranil) OBS hjärttoxiskt, EKG övervakning!

ECT vid svår terapiresistent depression, överhängande 
suicidrisk, matvägran med dålig vätskeintag

särskilt effektivt vid svår akut depression med hämning, 
förvirring eller psykos

-I Sverige enstaka patienter < 18 år

SFBUP riktlinje Depression, 2014
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Take Home Message:
• Depression visar starkt samband med stress.

• Depressiva symtom och kliniska depressioner 
har de senaste åren ökat bland både 
ungdomar och vuxna.

• Sömnstörningar spelar en mycket viktig roll för 
depressionens uppkomst, och även under 
depressionen. Sömnen ska därför adresseras 
tidigt i behandlingen.

• Psykoedukation och psykoterapi har bäst 
evidens gällande behandling av depressioner.

• Vid läkemedelsbehandling är Fluoxetin första 
hands val för barn och ungdomar. Viktigt med 
noggrann utvärdering och uppföljning!
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Tack!

anne-katrin.kantzer@vgregion.se


