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• Fontex (ogsa kjent som Prozac) var en av de f0rste SSRI-preparatene som kom pa
det norske markedet i 1995.
• Pillen produseres av legemiddelselskapet Lilly og skal virke mot depresjon, angst,
spiseforstyrrelser, narkolepsi og andre DSYkiskelidelser.
• Over 150 ()()()nordmenn brukte «lykkepiller» i fjor, visertall fra Folkehelseinstitut-
tet.
• SSRI (5erotonin-reopptakshemmere) kalles ogsa nyere antidepressiver. bedre
kjent som «Iykkepiller».
Kilde: Felleskatalogen, Legemiddelindustriforeningen, Lilly og Folkehelseinstituttet.
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J LYKKEPILLENE

Av JORUN SOFIE F MRTUN og
MAY LlNN GJERDING

En 51 ar gammel kvinne
fikk utbetalt hele 2.2 milli-
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Det er Lilly Norge som selger Fon-
tex i Norge.

- Jeg 0nsker ikke a kommentere det-
te tilfellet fordi jeg ikke sitter inne
med opplysninger i saken, sier Else
H0ibraaten, medisinsk direkt0r.

E-post: jorunsofie.aartun@vg.no
mayJinrngjerdirlg@lVg.rio
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BEKYMIlET:
Informasjons-
sjef Tonll Svol-
dal Strehr i
Norsk Pasient-
skadeerstat-
ning (NPE)

psykiatri, ser alvorlig pa omfanget av
pillebruken.

- Vima ikke glemme at alle medika-
menter har bivlrkninger, og noen av
disse er alvorlige. Det er derfor ikke
ufarlig a broke piller mot depresjon,
og dette ma veies mot gevinstene som
jl:anoppnas, sier hanl ,I' t

HER ER "LLENE: Kvinnen fikk i ar utbetalt rekorderstatning etter at hun fikk alvorlige skader etter a ha tatt «/ykkepillen»
Fontex. Foto: AFTENPOSTEN

skadeerstatning etter bivirkninger
som f0lge av «lykkepillen», men bare
to er blitt h0rt, viser ferske tall VG har
innhentet.

- Etter at mediene har omtalt ska-
der hvor antidepressiva holdes som en
mulig arsak, far vi en gjerne en str0m
av klager, bekrefter Svoldal Strehr.

I 2003 ble det utbetalt 1,2 millioner
kroner i erstatning etter at en 38 ar
gammel mann d0de etter a ha begynt
pa en av de nye antidepressivmedisi-
nene. Mannen fikk betennelse i buk-
spyttkjertelen, og det er ingen tvil om
at dette skyldes medisinen.

Etter d0dsfallet slo Statens legemid-
delverk alarm og advarte mot den po-
tensielt farlige bivirkningen.

Over 150 000 nordmenn tygget «lyk-
kepiller» i fjor, viser tall fra Folkehel-
sejnstituttej. Lars ,l'tfehluJl)"~Qf~ssor i

oner kroner i erstatning,
etter at «Iykkepiller» ga
henne kroniske rykninger i
ansiktet.
Informasjonssjef Torill Svoldal
Strehr i Norsk Pasientskadeer-
statning (NPE) ser svrert alvor-
Jig pa saken.
- Kvinnen har fatt store skader. I til-
legg til de kroniske muskeltrekninge-
ne i ansikt, hals og mellomgulv har
kvinnen store pustebesvrer, sier Svol-
dal Strehr i NPE.

Hun mener det er overveiende sann-
synlig at kvinnen fikk de lumske ska-
dene som f0lge av sakalte SSRI-pre-
parater, som «lykkepillene» heter pa
fagspraket.

55 har sold erstatning
Han har forsket pa SSRI-preparater
og selvmordsfare.

- Skepsisen mot «lykkepillene» har
vrert 0kende de siste arene. Vi har fatt
en stagnasjon i salget og muligens fIe-
re innrapporteringer av bivirkninger,
sier han.

55 nordmenn har s0kt 0111 pas!ent·

- Store smerter
- Kvinnen har store smerter og er del-
vis eller helt uf0r etter a ha tatt pre-
paratet Fontex, sier Svoldal Strehr.

Fontex, bedre kjent som Prozac,
skal vlrke mot depresjon, angst, spise-
forstyrrelser, narkolepsi og andre psy-
kiske lidelser.

Det foreligger en potensiell risiko
for kramper ved behandling med anti-
depressive legemidler.

I Felleskatalogen, som legene bru-
ker for a fa oversikt over medikamen-
ter, star det at «lykkepillene» ma bru-
kes med forsiktighet hos pasienter
som tidligere har hatt krampeanfall.

- Nevrologiske fenomener som ufri-
villige muskelsammentrekninger er
en sjelden, men kjent bivlrkning ved
SSRI-preparater. Enkelte pasienter
har fatt slike plager mir de trapper
brukerdosen for br~ittned, sier psykia-
ter Jergen G. Bramness ved Folkehel-
seinstituttet.
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