Depresjon hos barn og ungdom
Hvilken plass har legemidler?
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Disposisjon
• Forekomst og særlige forhold ved depresjon hos barn og
ungdom
• Anbefalte behandlingstilnærminger ved moderat til
alvorlig depresjon
• Hva vet vi om sikkerhet og effekt av medikamentell
behandling av depresjon for barn og ungdom
• Oppsummering
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Forekomst av depresjon
•

Forekomst
–

•

Diagnosekriterier
–
–

•
•

Omlag 3% hos tenåringer

–

Kjernesymptomer: Nedsatt stemningsleie, Nedsatt interesse/ lyst, nedsatt energi
Ledsagende symptomer: Redusert selvfølelse, økt skyldfølelse, tanker om død eller
selvmord/ selvmordsforsøk, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelse, psykomotoriske
endringer, appetitt eller vektendringer
Episoden må ha en varighet på minst 14 dager

–
–

Moderat depressiv episode (2 kjernesymptomer, 4 ledsagende symptomer)
Alvorlig depressiv episode (3 kjernesymptomer, 5 ledsagende symptomer)

Heterogenitet i presentasjonsformen
Det kliniske bildet depresjon kan ha ulike årsaker
Merikangas et al (2010) JAACAP 49(10):980-989. Ageruop et al., 2014 Child Psychiatry & Human Development. 2014;45(6):753-64

Behandling av moderat til alvorlig depresjon
NICE guideline, 2019
• Psykoedukasjon:
•
•
•

Informasjon til pasient og pårørende om sykdom, årsak, behandlingstiltak,
risiko, prognose.
Støttetiltak skole tilrettelegging, samarbeid hjem-skole
Selvhjelp. Atferdsaktivering.

• Psykoterapi
•
•
•
•

Tilbud om kunnskapsbasert psykoterapi, 3 mnd. varighet
Kognitiv atferdsterapi, Interpersonlig terapi. Familiearbeid
Dersom manglende effekt av behandling vurderes medikamentell behandling,
SSRI (Fluoksetin)
Unntaksvis SSRI som hoved behandling

• SSRI og psykoterapi
•

Kombinasjons behandling 3 mnd. Varighet

Monitorere suicidaliet

Medikamentell behandling av akutt depresjon hos
barn og ungdom. Hva vet vi om effekt og sikkerhet
Effekt og akseptabilitet av depresjonsbehandling, nettverks Meta-analyse
•
•
•

•

71 RCT med 9510 deltakere, 1986-2018
Gjennomsnittlig alder 14 år (SD 2.6),
Studiene undersøkte 16 antidepressiver, 7 psykoterapier, 5 kombinasjoner
av antidepressiva og psykoterapi og tre psykologiske kontroller eller pille
placebo
Medikamenter:
–
–
–
–
–

SSRIs: fluoxetin, fluvoxamin, paroxetine, sertraline, citalopram, escitalopram
SNRIs: atomoxetine, duloxetine, desvenlafaxine, venlafaxine
TCA: clomipramine, nortriptyline, desipramine, imipramine, amitriptyline
SARIs: nefazodone
Andre: mitrazapine

Zhou et al., Lancet Psychiatry 2020; 7: 581-601

Medikamentell behandling av depresjon hos barn og ungdom
Hva vet vi om effekt og sikkerhet
Resultat:
•
•
•

Kombinasjonsbehandling med Fluoksetin og Kognitiv atferdsterapi, eller
monoterapi med Fluoksetin størst effekt
Interpersonlig terapi størst effekt av psykoterapi formene
Alle intervensjonene større effekt enn venteliste

•
•

SSRI vist en relativt gunstig bivirkingsprofil
Venlafaksin viste en sign. økt risiko for suicidalatferd

•

Kvaliteten på evidensen liten. Usikkerhet i resultatene, men den mest
oppdaterte vurderingen vi har til nå

Zhou et al., Lancet Psychiatry 2020; 7: 581-601

Medikamentell behandling av depresjon hos barn og ungdom
Hva vet vi om effekt og sikkerhet
•

Betydelig mindre effekt ved behandling av depresjon enn andre
diagnosegrupper (Angstidelser, OCD)

•

Mange medikamenter som har vist effekt ved depresjon hos voksne har ikke
vist signifikante effekter i pediatriske populasjoner

•

Utfordringer i studiene på barn og ungdom:
– Høy placeborespons i korttidsstudier (opp til 12 uker)
– Høyere placeborespons i nyere studier, opp mot 60%
– Vedlikeholds studier er åpne
– Metodologiske forhold

Cipriani et al., Lancet 2016; 288: 881-890; Vitiello et al Evid Based Ment Health 2018; 21: e10; Safer & Zito
(2019) Front. Psychiatry 10:705; Locher C et al., JAMA Psychiatry 2017; 74: 1011-20

Medikamentell behandling av depresjon
Hvilken plass har legemidler
• Medikasjon kan være til stor nytte for enkeltindivider. Må monitoreres,
og gis i kombinasjon med annen oppfølging
• Første valg: SSRI (Fluoksetin)
– Bivirkningsprofil: ikke påvist økning av suicidale tanker eller handlinger

• Andre valg: annet SSRI
– Usikker evidens for type
– Vurdere komorbiditet (f.eks angst)

• SNRI: Usikker og sprikende evidens. Bivirkninger.
• TCA: Ikke vist effekt. Bivirkninger
• Andre antidepressiva: Ikke vist effekt
Dwyer et al., 2020; Zhou et al., 2020

Medikamentell behandling av depresjon,
Oppfølging
•

Henvisning til kommunale tiltak ev. spesialisthelsetjenesten- alvorlighet av
diagnose og funksjonspåvirkning, vurdering av suicidalitet

•

Plan for oppfølging ved medikamentell behandling:
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Tilby ukentlige konsultasjoner første måned, deretter hver 14. dag
Kriseplan
Systematisk vurdering av effekt, funksjonspåvirkning og bivirkninger inkl. suicidalitet
Før og under utprøving (MFQ, BDI eller annet standardisert skjema)
Informasjon fra flere informanter?
Informasjon til foresatte, inkl. om mulige bivirkninger og håndtering av disse
Vurdere hvem som skal kunne hente ut medisinen på apoteket
Trygg medikament oppbevaring

Det er uklokt å la pasienten stå på en uvirksom dosering lengre enn det som
er nødvendig for å vurdere om pasienten ikke responderer på denne.
Vurdere effekt etter 6-8 uker.
Dwyer et al., 2020; Zhou et al., 2020

Noen særlige bivirkninger
•

Adferdsaktivering/ bipolar switching:
–
–
–
–

•

Bipolar switching
–
–
–
–

•

forekommer i starten av behandling eller etter doseøkning hos ca 10-15 % i ulik
alvorlighetsgrad:
Symptomene er mental rastløshet, fysisk rastløshet, hyperaktivitet, disinhibisjon (kompleks og
målrettet adferd).
Adferdsaktiveringen er doserelatert, reversibel, ukjent relasjon til suicidaltanker eller adferd.
Det er viktig å ta dette opp i forkant og forberede. Aktuelt med dosereduksjon.

mye sjeldnere.
maniske symptomer utover irritabilitet.
symptomene kommer etter 2-4 uker på stabil dose og en periode med bedring.
viktig å være oppmerksom på dette ved familiehistorie på bipolar- og psykotisk depresjon.

Serotonergt syndrom:
–
–
–

kan oppstå ved overdosering eller interaksjoner mellom ulike medikamenter.
Symptomene er: feber, tachycardi, hypertensjon, diare, svette, kvalme, oppkast, forvirring,
hallusinasjoner, desorientering og koma, myoklonus, ataksi og hyperrefleksi
Behandling: umiddelbar seponering av medikamentet og overvåkning.

Medikamentell behandling av depresjon
Oppfølging
• Ved manglende respons vurder dosen og om medisinen tas.
Serumspeil?
• Ved bivirkninger som pasienten ikke tåler eller manglende effekt etter
8-12 uker, vurder å skifte til annet SSRI
• Gjennomgå risikofaktorer, diagnose, komorbiditet og differensial
diagnoser på nytt

• Vedlikeholdsbehandling
– Få studier på dette. Anbefalt 6-12 måneder.
– Eventuelt lengre vedlikeholdsbehandling ved mer alvorlig
depresjon og forløp av denne, gjentatte episoder av unipolar
depresjon, varighet over 2 år
– Planlegge nedtrapping over flere uker
Dwyer et al., 2020; Zhou et al., 2020; Boylan et al 2020; Brent et al 2008; JAMA 299(8): 901-913;

Oppsummering medikamentell
behandling av depresjon
• Medikasjon kan være til stor nytte for enkeltindivider.
• Plan for oppfølging av effekt og bivirkninger viktig.
• Metaanalyser peker på Fluoxetin som det medikamentet med
mest evidens ved depresjon hos barn og unge.
• Fluoxetin har godkjenning i Norge til behandling av depresjon
hos barn over 8 år.
• For andre antidepressiva er det sprikende eller mangelfull
evidens.
• Bruk av andre antidepressiva etter individuell vurdering, og
særlig oppfølging med tanke på effekt og sikkerhet

Takk for oppmerksomheten
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