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Behandling av depression och ångest vid somatisk
samsjuklighet
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Sammanfattning
Depression och ångest är mycket vanligt förekommande
vid somatisk sjukdom, särskilt långvarig sådan, men
samsjukligheten blir ofta inte uppmärksammad vare sig
i primärvård eller somatisk sjukhusvård. Bristande be
handling av depression och ångest leder till onödigt lidande och försämrad prognos för den somatiska sjuk
domen, liksom till ökad och inadekvat somatisk sjukvård. Omvänt är somatisk sjukdom betydligt vanligare
vid långvariga psykiatriska sjukdomstillstånd och för
knippad med en påtaglig överdödlighet.
Den psykiatriska diagnostiken vid samtidig somatisk
sjukdom kräver medvetenhet om normala krisreaktioner,
och måste dessutom modifieras eftersom symtom också
kan ha sitt ursprung i den somatiska sjukdomen.
Även om kunskapsunderlaget är ofullständigt finns
evidens för att behandling med såväl läkemedel som
psykoterapi har effekt på depression och ångest vid samtidig somatisk sjukdom, och i en del fall även på den samtidiga somatiska sjukdomen.
Vid psykofarmakologisk behandling måste särskilda
överväganden göras med hänsyn till den somatiska sjukdomens fysiologi och nedsatt organfunktion, till läke
medlens biverkningsprofil, till interaktion med somatiska
läkemedel och den eventuella nödvändigheten av alter
nativa administrationsvägar.
Hos äldre individer blir ovanstående överväganden
särskilt aktuella, se bakgrundsdokument Behandling av
depression och ångestsyndrom hos äldre.

Epidemiologi
Psykiatrisk komorbiditet, oftast ångest och depression, före
kommer hos 30 % av primärvårdspatienter (1) och hos 40–
50 % av patienter som sjukhusvårdas på somatiska kliniker (2),
men upptäcks i mindre än hälften av fallen (3). Ångest och
depression förekommer dessutom ofta samtidigt. Frekvensen
psykiatriska diagnoser ökar proportionellt med antalet somatiska sjukdomar (4). I synnerhet långvariga sjukdomstillstånd
medför en ökad förekomst av psykiatriska problem; vid ex
empelvis diabetes eller hjärtsjukdom är depression 2–3 gånger
vanligare än i normalbefolkningen (5). Patienter med depression och samtidig kroppslig sjukdom tar större sjukvårds
resurser i anspråk (6), har längre vårdtider (7) och nedsatt
arbetsförmåga, jämfört med dem som saknar samsjuklighet (8).
Förhållandena vid ångestsjukdom och somatisk samsjuklighet
är inte lika utforskade men kan vara av samma dignitet (9).

Etiologi
Att vara svårt sjuk respektive inlagd på sjukhus innebär en
psykisk påfrestning och för många en upplevelse av kontroll
förlust, isolering, stigmatisering och osäkerhet inför framtiden.
Ångest, rädsla och oro är också en naturlig del av den psyko
logiska reaktionen på sjukdom och skada. Reaktionen påverkas djupt av psykosociala omständigheter liksom av fakto
rer inom sjukvården, som bemötande och hur information
förmedlas (10,11).
Psykisk vulnerabilitet har stor betydelse för om patienten
hanterar sin sjukdom väl eller utvecklar symtom på anpass
ningsstörning, depression eller ångestsjukdom. Hos patien
ter med samtidig somatisk sjukdom kan depression vara en
effekt av läkemedel eller orsakas direkt av den somatiska sjukdomen, såsom vid neurologiska eller endokrina sjukdomar.
Vid ångesttillstånd finns liksom vid depression en symto
matisk överlappning med somatiska sjukdomar, exempelvis
är ångest ett vanligt symtom vid hjärtsjukdom och hyper
tyreos (12). En ångestsjukdom kan också uppkomma sekun
därt till en somatisk sjukdom (inte ovanligt efter förlossning
eller upprepade operativa ingrepp [13,14]) eller oberoende
men samtidigt med denna. Ångest är en vanlig effekt av
många substanser inklusive läkemedel, särskilt stimulerande
sådana (15).

Prognos
Underdiagnostik och underbehandling av psykiatriska tillstånd
hos somatiskt sjuka patienter är extremt vanligt och medför
förlängt lidande, sämre följsamhet till somatisk behandling, förlängda vårdtider och ofta omvårdnadsproblem (5).
Depressions- respektive ångestsjukdom kan förstärka befintliga symtom av en del somatiska sjukdomar, till exempel astma
eller hjärtsjukdom, och den somatiska sjukdomens prognos
är ofta sämre vid samtidig ångest eller depression (16).
De psykiatriskt långtidssjuka har dessutom en betydande
överdödlighet av somatiska orsaker, allra mest gällande
hjärt-kärlsjukdom vid schizofreni och bipolär sjukdom (17).

Diagnostik
Diagnostiken av depression vid samtidig kroppslig sjukdom
försvåras av överlappning med somatiska orsaker. Viktförändring, sömnstörning och energilöshet tillhör de vanligaste
symtomen på somatisk sjukdom och kan också vara läke
medelsbiverkningar. Påverkan på kognitiv funktion förekom
mer vid många allmäninfektioner och inflammatoriska till
stånd (18), men kan också vara tecken på hjärnorganisk sjukdom. Tankar på döden förekommer hos snart sagt alla med
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livshotande sjukdom och hos många med kronisk smärta
(19), utan att det behöver vara en del av en depressionssjuk
dom. Särskilt i palliativa sammanhang är det en grannlaga
uppgift att känna igen en depression, eftersom utebliven
behandling kan ”beröva” en patient en sista meningsfull tid.
Medikalisering av kristillstånd kan å andra sidan riskera att
onödigtvis förstärka en sjukroll och frånta patienten makten
över sitt liv (20).

”Somatisk sjukdom är
betydligt vanligare vid
långvariga psykiatriska
sjukdomstillstånd”
Antalet studier av diagnostiska problem vid somatisk sam
sjuklighet med ångest är betydligt färre än vid depression.
Samlad klinisk kunskap finns i de stora textböckerna
(10,21,22).

Behandling
Starkast evidens för effekt på psykiatriska tillstånd vid soma
tisk samsjuklighet har interventioner som sker i en väl ut
arbetad kontext, framför allt så kallad collaborative care (23)
och till viss del liaisonpsykiatri (24).

Psykologiska behandlingsmetoder
Resultaten av behandlingsstudier av depression är huvud
sakligen i linje med motsvarande resultat för patienter utan
somatisk samsjuklighet, men evidensen är fortfarande bristfällig (25,26). Särskilt vid diabetes och en del neurologiska
sjukdomar har studier med positiva resultat börjat komma,
särskilt för KBT-baserade metoder (25). När det gäller utfall
som smärta, coping, livskvalitet och biologiska mätvärden
finns ett antal randomiserade kontrollerade studier som
visat på effekter av psykologisk behandling, särskilt för KBT
(för översikt, se [27]).

Läkemedel
Antidepressiva läkemedel är verksamma mot depression vid
många olika somatiska sjukdomar (28–32). Starkast stöd
finns för behandling vid diabetes då SSRI-behandling dess
utom kan leda till förbättrad glykemisk kontroll (25). Det
finns också NICE guidelines för samtidig depression och
kronisk somatisk sjukdom (26).

Det finns knappast några högkvalitativa studier av antide
pressiva läkemedel vid samtidig somatisk sjukdom där ångest
använts som primärt utfallsmått (33). Det finns dock belägg
för effekt av antidepressiva läkemedel respektive pregabalin
mot ångest vid olika neurologiska sjukdomar (33).
Indikationerna för behandling av depression är desamma
såväl med som utan somatisk samsjuklighet, men tröskeln
för insättning kan ibland sättas lägre för farmakologisk be
handling om depressionen försvårar omhändertagandet av
den somatiska sjukdomen (26). Dessutom tillkommer sär
skilda överväganden:
•
I vilken utsträckning kommer läkemedlet att påverka
patofysiologin för den somatiska sjukdomen (exempel:
ökad blödningsrisk på grund av förändrad trombocyt
funktion av SSRI)?
•
I vilken utsträckning kan läkemedlets eventuella biverkningar lindra eller förvärra somatiska symtom (exempel:
antidepressiva läkemedel med 5HT3-antagonism mot
verkar illamående)?
•
Finns interaktionsrisker med somatiska läkemedel
(exempel: SSRI tillsammans med Parkinsonläkemedlet
selegilin ökar risken för serotonergt syndrom)?

”Bristande behandling av
depression och ångest leder
till onödigt lidande”
Leversvikt
Leversvikt kan medföra högre plasmanivåer av läkemedel som
metaboliseras i levern, det vill säga de flesta psykofarmaka,
varför lägre doser eller längre doseringsintervall kan krävas.
Grav leversvikt med hypoalbuminemi medför högre plasma
nivåer av läkemedel med hög proteinbindningsgrad, exem
pelvis fluoxetin och mirtazapin. Sederande läkemedel bör
undvikas. Ett flertal läkemedel är kontraindicerade (34).

Njursvikt
Njursvikt medför minskad förmåga att utsöndra läkemedel
och dess metaboliter, med ökad risk för toxicitet och biverk
ningar som följd. De flesta psykofarmaka metaboliseras dock
i levern och utsöndras via gallan och kan användas även vid
grav njursvikt. Särskild uppmärksamhet behövs med bland
annat venlafaxin, bupropion, valproat och litium. Patienter
med njursvikt har ofta depressiva symtom men effekten av
läkemedelsbehandling är osäker (35).
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Alternativa administrationsvägar
Vid kraftigt illamående och kräkningar, matstrupssjukdomar,
allvarlig malabsorption och nedsatt medvetandetillstånd krävs
ibland alternativa administrationsvägar för psykofarmaka.
Ifråga om antidepressiva finns lång erfarenhet av intravenöst
klomipramin och i Europa av intravenöst amitriptylin, den
sistnämnda också på indikationen neuropatisk smärta. Det
enda intravenösa SSRI-läkemedlet är citalopram som dock
inte är godkänt i Sverige (36). Det finns ett par studier med
mirtazapin administrerat intravenöst (37) men berednings
formen är för närvarande inte godkänd i Sverige. Munsönder
fallande beredningar finns för flera antidepressiva läkemedel
och kan ges sublingualt men absorptionen är osäker (38).
Bensodiazepiner, i Sverige särskilt diazepam, används som
anxiolytikum såväl intravenöst, intramuskulärt som rektalt.
I en del andra länder föredras ofta lorazepam på grund av
frånvaro av aktiva metaboliter. I kirurgiska och anestesiolo
giska situationer används ofta midazolam på grund av dess
korta halveringstid. Postoperativt används ofta klonidin vid
ångest och oro eftersom det minskar sympatisk aktivitet och
illamående. Prometazin, som är kraftigt sederande, används
också intramuskulärt på licens.

Elektrokonvulsiv terapi (ECT)
Det finns inga kontrollerade studier av ECT vid somatisk
samsjuklighet, men samlad kunskap och klinisk erfarenhet
visar att ECT kan ges vid flertalet somatiska sjukdomstill
stånd. Vid ECT höjs det systoliska blodtrycket varför försik
tighet ska iakttas vid ischemisk hjärtsjukdom och intrakra
niella tillstånd (42). ECT vid Parkinsons sjukdom förbättrar
ofta såväl depressiva som motoriska symtom men riskerar att
utlösa akut konfusion (43).
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