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etter bruk av Iykkepille
Av MAY UNN GJERDING og JORUN SOFIE F. MRTUN

Et foster og atte voksne dooe etter bruk av sakalte Iyk-
kepiller de tre siste arene. Legemiddelverket holder an-
tidepressiva som mulig doosarsak.

tert 34 konkrete d0dsfall som
kan knyttes direkte til bruk av
antidepressiva. Den ene av
dem som d0de, hadde ikke fylt
20 ar.

«Behandling med antide-
pressiver under svangerskap
og amming b0r bare skje etter
n0ye overveielse fra behand-
lende lege,» star det pa hjem-
mesiden til Folkp.hplilp;nqti-

5JOKKRAPPORI:
, 8~dfJde
• 140 alvorlige
bivirkninger

Overdose

I mars ad-
varte Lege-
middelver-
ket for f0rste
gang mot at
inntak av Pa-
roxetin tidlig
i svangerska-
pet kunne gi
svakt 0kt ri-
siko for hjer-
temisdannel-
ser hos bar-
net.

Nyere
forskning
knytter anti-
depressiva, eller SSRI, til 0kt
risiko for fosterskader. Tidli-
gere har srerlig selvmordsri-
sikoen vrert debattert.

Siden 2003har SLV fatt 361
bivirkningsmeldinger etter
SSRI-bruk, viser de nye talle-
ne fra SLY.

D0dsfallene omtales i en
fersk, upublisert og rys-
tende bivirkningsrapport
fra Statens legemiddel-
verk (SLV).
I tillegg til d0dsfallene har
SLY i det samme tidsrommet
fcUt140meldinger om alvorli-
ge bivirkninger etter bruk av
lykkepiller.

Ikke kjent i Norge
Fosterd0d mens mor tar anti-
depressiva er meldt i utlan-
det, men ikke tidligere kjent i
Norge. Sakalte lykkepiller,
som kom pa 90-tallet, blir pa
fagspraket kalt SSRI (selekti-
ve serotonin reopptakshem-
mere).

- Det er rapportert lignende
hendelser fra andre land. Nar
det gjelder fosterskade, har vi
bare data for paroksetin (vir-
kestoff i noen SSRI-prepara-
!er), sier avdelingsoverlege
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Ber leger
veere

restriktive
- Vi er meget til-
bakeholdne moo it
behandle kvinner
~n", or ft~\li~o •.••.•....-'

• Over 150000 nordmenn
brukte Iykkepiller i fjor; viser
tall fra Folkehelseinstituttet.

• Antidepressivene deles inn
i tre hovedgrupper. SSRI(Sera-
tonin-reopptakshemmere)
kalles ogsa nyere antidepres-
siver; bedre kjent som Iykke-
piller. N~r legemidler benyttes
i behandling av depres/·on,
velgesSSRIi to av tre tilfe ler.

• Trisykliske antidepressiver
(TeA) er eldre antidepressiver.
$om for SSRI'enep~virker de
omsetningen av serotonin og
andre signalstoffer i hjernen,
men virkematen er forskjellig
fra SSRI,og bivirkningene er
annerledes. De er Iivsfarlige i
overdoser.
Kilde: Folkehelseinstituttet
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nervemedisiner, sier
professor dr.med.
Lars Mehlum.
Mehlum oppfordrer leger
til a vrere restriktive i ut·
skrivning av antidepressi-
ver til gravide.

Han er tidligere ikke
kjent med antidepressiver
som mulig d0dsarsak for
foster.

Selvmordsforskning
- Personer som far medi-
kamentell depresjonsbe-
handling, kan oppleve a bli
mindre hemmet og mer

. handlingsrettet f0r selve
depresjonen letter. Det kan
gi svrert tragiske utfall, si-
er Mehlum, som er leder
for selvmordsforskning
ved Universitetet i Oslo.

Blant pasienter som bru-
ker depresjonsmidler, er
det pavist en 0kt risiko for
selvmordsfors0k hos barn
og ungdom under atten ar.

Bivirkninger
- Vi ma ikke glemme at
alle medikamenter har bi-
virkninger, og noen av dis-
se er alvorlige. Det er der-
for ikke ufarlig a bruke pH-
ler mot depresjon, og dette
ma veies mot gevinstene
som kan oppnas. Dersom
oppf01gingen av pasienten
er darlig, kan ulempene
lett bli st0rre enn fordele-
ne, sier han.

Professoren etterlyser
en sunn skepsis mot over-
dreven bruk av antidepres-
siver.

Lykkepiller hjelper
ikke alle. Det er en stor pa·
sientgruppe som ikke har
effekt av disse pillene. Der-
fn. hvi' lc~c;ne Vffit"e naye
med a vllrd~re h~h.!)vet·f"r
de skriver ut slike midler,
sier Mehlum.
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Virkemiddel
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Madsen ved Sta-
tens legemiddel-
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- Det er velkjent at lege-
midler kan gi bivirkninger.
Men det blir en avveining
mellom effekt i forhold til risi-
ko for bivirkninger som fore-
skrivende lege ma gjere, sier
Roland.

tuttet.
Psykiater Jergen G. Bram-

ness ved Folkehelselnstituttet
har forsket pa SSRI og selv-
mord. Han kjenner Ikke til tld-
ligere fosterdedsfall I forbln-
delse med SSRI-bruk, men er
kjent med en studie som hev-
der ekt rlslko for fosterskade
ved bruk av SSRI som ble
publisert I New England Jour-
nal of Medicine I februar.

- Vi har vurdert a sette i
gang studler pa dette, men an-
tall f0dsler hvor mor har
brukt disse medikamentene
er sapass lavt i Norge, at slike
studier ma gj0res i utlandet
hvor det er flere f0dsler, sier
Bramness og papeker at risi-
koen for komplikasjoner un-
der graviditet i forbindelse
med SSRl anses som lay.

Folkehelsa
Folkehelsa har gjennom to
publikasjoner gatt inn for at
det ikke skal advares mot
bruk av antidepressiver i
svangerskapet.

Bramness konstaterer at
SSRl-preparatene ikke er sa
bivirkningsfrie som man f0rst
trodde.

- Vi ma ta signalet om mu·
lig 0kt selvmordsfare ved be-
handlingsstart alvorlig, sier
han.

Administrerende direkt0r
Pal Christian Roland i Lege-
middelindustriforeningen
(LMl) viI ikke uttale seg om
konkrete legemidler eller te-
rapiomrader.

Sverige
I Sverige er det siden SSRl ble
lansert pa 1990-tallet rappor-

- 39 prosent av bivirknings-
meldingene vi har fatt pa
SSRl-preparater, er vurdert
som alvorlige. Det omfatter
overdose, selvskade, selv-
mordsfors0k, magebl0dning,
nyresvikt, forf01gelsesvan-
vidd, hallusinasjoner, aggre-
sjon og angstfall. Noen pasi-
enter har fatt veldig alvorlige
bivirkninger som i verste fall
er d0delige, sier Steinar Mad-
sen ved Statens legemiddel-
verk.

If01geMadsen meldes anta-
gelig bare 10-30prosent av de
alvorlige bivirkningene etter
SSRl-bruk. Selv om «lykkepil-
lebruken» er pa vei ned. kj0pte
nordmenn antidepressiva for
545 millioner kroner i fjor.
F01gende d0dsfall meldt i for-
bindelse med SSRl-bruk de
tre siste arene, viser den nye
SLV-rapporten:
• Et foster d0de mens mor
gikk pa antidepressiva
• Fire begikk selvmord
• En pasient d0de av mage-
bl0dning
• En pasient fikk hjertesyk-
dom og d0de
• En pasient tok overdose
antidepressiva
• En pasient fikk leversvikt
etter antidepressiva

- Alle disse d0dsfallene har
samme karakteristikk, at le·
gemiddelet er vurdert som
mulig arsak. Bivirkningsmes-
sig er det ingen av de ulike
merkene antidepressiva som
peker seg ut i denne sammen-
heng. Bade legen og de par0-
rende b0r vrere oppmerksom-
me pa at det kan opptre bi-
virkninger. Man kan ikke ba-
re starte behandlingen og sen·
de pasienten ut. Man ma f01ge
opp vedkommende hele tiden,
sier Madsen.

8teinar Madsen ved Staten.s
legemiddelverk som under-
streker at man ikke vet om
fosteret d0de som f01ge av
SSRl, men at det anses som
mulig d0dsarsak.

Virkemiddelet paroksetin fin-
nes i SSRl-preparatene Serox-
at og Pa-
roxetin,
som beg-
geprodu-
seres av
GlaxoS-
mithKli-
ne. Det
finnes i
Norge ni
antide-
pressive
legemid-
ler av ty-
pen
SSRI.
Samtlige
er under
srerlig
overva-
king av
Statens
legemid-
delverk. lngen enkeltprepara-
ter av disse legemidlene pe-
ker seg spesielt ut i forbindel-
se med d0dsfallene som er
rapportert til SLV, if01ge
Madsen.

- Vi har gjort Legemiddel-
verket oppmerksom pa at
noen undersekelser antyder
risiko for fosterskade ved
bruk av Seroxat. Dette er det
ogsa sendt ut et brev om til
alle norske allmennleger og
psykiatere, sier. administre-
rende direkter Age Nrerdal i
GlaxoSmithKline til VG.

- Dette er et legemiddel
som blir brukt av veldig man-
ge mennesker. Det er viktig a
tenke pa hvor mange som har
brukt medisinen. 140 bivirk-
ninger kan h0res ut som et
stort tall, men opp mot 150000
brukere av antidepressiva
blir det lite, sier Nrerdal.
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