
Somatiska tillstånd där 
förstämningssyndrom förekommer 
och som ska uteslutas är exempelvis 
thyroideasjukdomar, 
tumörsjukdomar, 
läkemedelsbiverkningar, organiska 
förändringar och skador såsom 
demens, MS, Parkinson, Huntington 
etc.

I Primärvården behandlas lätt till 
medelsvår depression inklusive 
kroniska depressioner:

 Stöd för att komma igång med 
fysisk aktivitet (som visats ha 
god effekt vid depression), 
gärna FaR-recept.

 Psykologisk behandling, t.ex.: 
   - KBT Kognitiv beteendeterapi
   - IPT Interpersonell psykoterapi
   - PDT Psykodynamisk terapi  
    (korttid)
   - Internetbaserad KBT.

 Läkemedelsbehandling med 
antidepressiva

Mitt läkemedel 2017 sid 86-87 

Läkemedelsboken  2014, 
Förstämningstillstånd 

Efter en fördjupad utredning  ges 
adekvat behandling.
Behandlingsmetoder
 KBT Kognitiv beteende terapi
 IPT Interpersonell psykoterapi
 PDT Psykodynamisk terapi 

(korttid)
 ECT Elektrokonvulsiv 

behandling
 Optimerad 

läkemedelsbehandling

Se Vårdprogram Affektiva tillstånd 
hos vuxna

Remisskriterier 
 Depression med allvarlig 

eller svårbedömd suicidrisk
 Terapisvikt dvs. uteblivet 

svar på två av varandra 
följande behandlingar

 Depression som del i 
bipolär sjukdom

 Depression med 
psykosinslag

 Allvarlig post partum 
depression, närmaste 1-3 
månader efter partus 

Patientinformation

Depression på 1177.se

Förlossningsdepression på 1177.se

Livanda.se  KBT via Internet

Levnadsvanor på 1177.se

Instrument

Depressionsskattning:  MADRS formulär    

Suicidrisk:  Suicidstegen

Alkoholberoende:  AUDIT

Drogberoende:  DUDIT

Fördjupning

Nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom, 
remissversion, Socialstyrelsen (dec 2016)

Sjukskrivning vid depressiv episod, Socialstyrelsen    
                         vid recidiverande depressioner

Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP)

FYSS-kapitel Fysisk aktivitet vid depression 2016

Vid nedstämdhet 
rekommenderas:

 fysisk aktivitet och 
träning 

 bryta eventuell isolering

 undvika stress 

 sociala aktiviteter

 regelbundna sömn och   
matvanor samt försiktig 
med kaffe och tobak/
nikotin

 undvikande av alkohol 
och andra droger 

 prova johannesört, det  
kan hjälpa vid lindrig oro/ 
nedstämdhet

 avslappningsövningar

OBS!
Symtombilden kan variera bland 
annat på grund av kön och ålder.
Var särskilt observant på äldre som 
dessutom upplever tilltagande 
kroppsliga krämpor och har 
skuldkänslor.
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Synpunkter skickas till fb.behandlingslinjer

Återremiss 
 Efter genomförd  konsultbedömning
 Insatser från specialistpsykiatrins 

behövs inte längre
 För uppföljning

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/nationella-riktlinjer-depression-angest
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/depressivepisod-f32
http://lvn.se/contentassets/bf5cfe8c0ecc4eb4abfcd0846d099dae/rekommendationer/mitt-lakemedel.pdf
http://lvn.se/globalassets/delade-dokument/behandlingslinjer/psykisk-ohalsa/depression/MADRS-depressionsskattning.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12467/Audit.pdf
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=13243
http://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/
https://www.livanda.se/
http://lvn.se/globalassets/delade-dokument/behandlingslinjer/psykisk-ohalsa/depression/suicidstegen.pdf
http://lvn.se/globalassets/delade-dokument/behandlingslinjer/psykisk-ohalsa/depression/kbt-via--internetterapi.pdf
http://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Forlossningsdepression/
http://www.1177.se/Vasternorrland/Tema/Liv-och-halsa/
http://intern.lvn.se/Verktyg/Sok/?querysearchstring=affektiva+tillst%c3%a5nd+hos+vuxna&Pagesize=50&scope=Styrdokument+%3cbr+%2f%3ePlatina&childscope=&OrgId00=13&OrgId01=90406&alpha=A&Pageindex=1
http://lvn.se/globalassets/delade-dokument/behandlingslinjer/psykisk-ohalsa/angest/DUDITversion02.pdf
mailto:behandlingslinjer@lvn.se
http://www.lakemedelsboken.se/s3_psy_forstamning_2013fm10.html?search=&iso=false&imo=false&nplId=null&id=s3_75
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/recidiverandedepressioner-f33
http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/Depression.pdf
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