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Bilaga 2. Lista över 

rekommendationer 

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom 

innehåller 113 rekommendationer, som presenteras i tabellen nedan. 

Rekommendationerna gäller både barn och vuxna, och omfattar följande 

områden: 

• diagnostik 

• utredning och omhändertagande 

• behandling. 

 

 Läs mer: En mer detaljerad beskrivning finns i bilagan Tillstånds- och 

åtgärdslista på Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se. 

 

Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

Utredning och omhändertagande 

1 Vårdsökande med symtom 

på depression eller 

ångestsyndrom, barn, 

ungdomar och vuxna 

 

Hög tillgänglighet till primär 

bedömning av vårdbehov 

1 Åtgärden ger goda förutsättningar för 

korrekt fortsatt handläggning. 

2a Misstänkt depression eller 

ångestsyndrom, vuxna 

 

MINI som komplement till 

klinisk bedömning vid 

diagnostik i primärvård 

4 Åtgärden ökar förutsättningen för att en 

korrekt diagnos ställs. MINI fungerar väl 

som komplement till en noggrann klinisk 

bedömning vid diagnostik av 

depression och ångestsyndrom. Det är 

av stort värde att den kliniska 

bedömningen och MINI görs av samma 

bedömare. 

 

Kommentar: MINI kan även ge viktig 

information om eventuell samsjuklighet, 

som missbruk eller beroende. 

2b Misstänkt depression eller 

ångestsyndrom, vuxna 

 

SCID-I eller MINI som 

komplement till klinisk 

bedömning vid diagnostik i 

specialiserad vård 

3 Åtgärden ökar förutsättningen för att en 

korrekt diagnos ställs. MINI och SCID-I 

fungerar väl som komplement till en 

noggrann klinisk bedömning vid 

diagnostik av depression och ångest-

syndrom. Det är av stort värde att den 

kliniska bedömningen och MINI eller 

SCID-I görs av samma bedömare. 

 

Kommentar: MINI och SCID-I kan även 

ge viktig information om eventuell 

samsjuklighet, som missbruk eller 

beroende. 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

2c Misstänkt depression eller 

ångestsyndrom, barn och 

ungdomar 

 

K-SADS-PL eller MINI-KID 

som komplement till klinisk 

bedömning vid diagnostik i 

specialiserad vård 

5 Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt, men åtgärden bedöms 

bidra till ett strukturerat arbetssätt i den 

diagnostiska processen. Det är av stort 

värde att den kliniska bedömningen 

och K-SADS-PL eller MINI-KID görs av 

samma bedömare. 

2d Misstänkt depression eller 

ångestsyndrom, barn och 

ungdomar 

 

MINI-KID som komplement 

till klinisk bedömning vid 

diagnostik i primärvård 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt, och det saknas klinisk 

erfarenhet av åtgärden i primärvården.   

3 Misstänkt depression eller 

ångestsyndrom, barn och 

ungdomar 

 

Enbart föräldraversionen 

av Brief child and family 

phone interview (BCFPI) för 

att identifiera barn och 

ungdomar som behöver 

utredas vidare 

Icke-

göra 

Föräldraversionen av BCFPI har låg 

sensitivitet för att identifiera depression 

och ångestsyndrom, vilket medför att 

användning av enbart föräldra-

versionen av BCFPI ger en uppenbar risk 

för att många barn och ungdomar 

med pågående depression eller 

ångestsyndrom inte identifieras. 

4 Depression eller 

ångestsyndrom, barn, 

ungdomar och vuxna 

 

Somatisk anamnes och 

somatisk undersökning 

samt relevant utredning 

utifrån anamnesen och 

undersökningen 

1 Somatisk samsjuklighet är vanligt vid 

egentlig depression och ångest-

syndrom, och bidrar till förtida död. 

Åtgärden ökar förutsättningarna för att 

identifiera, följa upp och optimalt 

behandla somatisk sjukdom. 

 

Kommentar: Det vetenskapliga 

underlaget är otillräckligt, men 

åtgärden har stöd i beprövad 

erfarenhet enligt ett systematiskt 

konsensusförfarande. 

5 Misstänkt depression, 

depression, misstänkt 

ångestsyndrom eller 

ångestsyndrom, barn, 

ungdomar och vuxna 

 

Aktiv uppföljning med 

planerad förnyad kontakt 

(kontinuitet) 

1 Åtgärden ger goda förutsättningar för 

att fånga upp allvarligare tillstånd och 

för att en effektiv behandling ges under 

hela sjukdomsförloppet. 

8 Depression eller 

ångestsyndrom, lindrig till 

medelsvår, vuxna 

 

Samordnat och strukturerat 

omhändertagande med 

vårdsamordnare 

4 Åtgärden ger förutsättningar för att 

adekvat behandling ges, och ger liten 

till måttlig effekt på depressions- och 

ångestsymtom. 

 

 

10a Depression eller 

ångestsyndrom, ungdomar 

och vuxna 

 

Bedömning av suicidrisk 

med enbart instrument 

Icke-

göra 

Det finns ett begränsat till starkt 

vetenskapligt underlag för att flertalet 

instrument brister i sin tillförlitlighet (låg 

sensitivitet eller specificitet). 
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Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

10b Depression eller 

ångestsyndrom, ungdomar 

och vuxna 

 

Bedömning av suicidrisk 

med instrument som 

komplement till klinisk 

bedömning 

6 Trots att vissa instrument har otillräckligt 

vetenskapligt underlag eller visad låg 

tillförlitlighet (sensitivitet eller specificitet) 

kan de användas som komplement vid 

en klinisk suicidbedömning. Instrument-

en kan ha ett värde som pedagogiskt 

stöd för att efterfråga viktiga riskfaktorer 

för suicidbenägna personer. 

10c 

 

Depression eller 

ångestsyndrom, ungdomar 

och vuxna 

 

Bedömning av suicidrisk 

med instrumentet Sad 

persons scale som 

komplement till klinisk 

bedömning 

Icke-

göra 

Instrumentet Sad persons scale ska inte 

användas som komplement till klinisk 

bedömning, eftersom instrumentet har 

mycket låg sensitivitet, vilket innebär att 

risken är hög att missa suicidbenägna 

personer. 

10d Depression eller 

ångestsyndrom, ungdomar 

och vuxna 

 

Strukturerad klinisk 

bedömning av suicidrisk 

1 Suicid är vanligt vid depression och 

ångestsyndrom. Åtgärden ökar 

förutsättningarna för korrekt fortsatt 

handläggning och är en viktig del i 

säkerhetsplaneringen. 

 

Kommentar: Det vetenskapliga 

underlaget är otillräckligt, men 

åtgärden har stöd i beprövad 

erfarenhet enligt ett systematiskt 

konsensusförfarande. Suicidrisken 

behöver kontinuerligt omprövas, och 

det är viktigt med kunskap om den 

suicidala processen. 

13 Depression eller 

ångestsyndrom, lindrig till 

medelsvår, vuxna 

 

Basal kroppskännedom 

som tillägg till annan 

behandling 

7 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger en liten effekt på 

kroppsrelaterade besvär och på 

depressionssymtom. Åtgärden kan vara 

värdefull för personer med mycket 

kroppsliga besvär. 

14 Misstänkt PANS/PANDAS, 

barn och ungdomar 

 

Diagnostik i strukturerad 

form och immunologisk 

provtagning 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det förväntas studier. 

15:1a Nyförlösta personer, 

ungdomar och vuxna 

 

Identifiera depression med 

EPDS 

3 Det är av särskild vikt att identifiera post 

partum-depression hos nyförlösta 

personer, eftersom en depression 

riskerar att även påverka barnet och 

anhöriga. EPDS sensitivitet är något låg, 

vilket innebär att många nyförlösta 

personer med depression inte upptäcks. 

EPDS är en effektiv åtgärd när den ingår 

som en del i ett systematiskt omhänder-

tagande. Det finns klinisk erfarenhet av 

att åtgärden fungerar väl. 

 

Kommentar: Det vetenskapliga 

underlaget är otillräckligt för att 

bedöma effekten av EPDS hos partner 

till nyförlösta personer, men de bör 

också uppmärksammas för sin risk att 

utveckla depression. 
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Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

15:2 Blivande och nyblivna 

föräldrar med risk att 

utveckla depression, 

ungdomar och vuxna 

 

Förebyggande psykosocial 

eller psykologisk 

behandling 

4 Åtgärden ger en måttligt minskad risk 

för depression hos blivande eller 

nyblivna mödrar. Ett familjeperspektiv är 

centralt och klinisk erfarenhet talar för 

att åtgärden har effekt även på 

partnern. 

15:3 Nyblivna föräldrar med risk 

att utveckla depression, 

ungdomar och vuxna 

 

Förstärkta och 

individualiserade 

hembesök 

6 Åtgärden ger en måttligt till stor 

minskad risk för depression. Det 

vetenskapliga underlaget är begränsat. 

Åtgärden ger även möjlighet att 

uppmärksamma riskfaktorer hos 

familjen. 

16 Vårdsökande utan kända 

riskfaktorer för psykisk 

sjukdom, barn, ungdomar 

och vuxna 

 

Screening för depression 

eller ångestsyndrom 

Icke-

göra 

Det vetenskapliga underlaget är starkt 

för att åtgärden inte ger någon effekt 

på symtombörda av depression. 

 

Kommentar: Det vetenskapliga 

underlaget för åtgärdens effekt på 

ångestsyndrom är otillräckligt, men det 

bedöms som troligt att resultatet är 

detsamma som för depression. 

Depression hos barn och ungdomar 

17 Depression, barn och 

ungdomar 

 

Psykopedagogisk 

behandling med fokus på 

depression 

2 Tillståndet har en liten till mycket stor 

svårighetsgrad. Åtgärden minskar 

depressionssymtom. Åtgärdens effekt 

bör utvärderas efter 4–8 veckor, och för 

barn och ungdomar som inte svarar på 

behandlingen kan åtgärden 

kombineras eller ersättas med annan 

behandling. 

18 Egentlig depression, lindrig, 

barn och ungdomar 

 

Mindfulnessbaserad 

stressreduktion (MBSR) som 

tillägg till annan 

behandling 

10 Tillståndet har en måttlig 

svårighetsgrad. Det vetenskapliga 

underlaget är otillräckligt, men det finns 

god klinisk erfarenhet av åtgärden. 

19 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, barn och 

ungdomar 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) 

2 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger måttlig effekt på 

diagnosfrihet (remission) och 

depressionssymtom. Det vetenskapliga 

underlaget är måttligt starkt. I 

jämförelse med antidepressiva 

läkemedel ger KBT en minskad risk för 

biverkningar och minskad suicidrisk. 

 

Kommentar: Åtgärden innefattar inte 

internetförmedlad eller datorbaserad 

KBT. 

20 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, barn och 

ungdomar 

 

Interpersonell psykoterapi 

(IPT) 

5 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger stor effekt på 

depressionssymtom. 

 

Kommentar: Det vetenskapliga 

underlaget är otillräckligt för att 

bedöma effekten av IPT på 

depressionssymtom på längre sikt. 
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Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

21 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, barn och 

ungdomar 

 

Psykodynamisk 

korttidsterapi (korttids-PDT) 

10 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Det finns andra alternativa 

åtgärder som visar mer robusta effekter. 

22 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, barn och 

ungdomar 

 

Systemisk familjeterapi 

Icke-

göra 

Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt för att uttala sig om 

åtgärdens effekt på depression, trots att 

metoden har använts under lång tid. 

 

Kommentar: Systemisk familjeterapi kan 

dock ges som tillägg till behandling 

specifikt riktad mot depression. 

23 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, barn och 

ungdomar 

 

Anknytningsbaserad 

familjeterapi (ABFT) 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och studier pågår. 

24 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, långvarig, 

barn och ungdomar 

 

Antidepressiva läkemedel 

9 Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad 

och åtgärden ger liten effekt på andel 

som svarar på behandling (respons) 

och depressionssymtom. 

 

Kommentar: Fri förskrivningsrätt 

möjliggör ordination utanför den 

godkända indikationen, men medför 

ett större ansvar för den enskilda 

läkaren. 

27a Egentlig depression, 

medelsvår till svår, barn 

och ungdomar 

 

Fluoxetin 

2 Tillståndet har en stor till mycket stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger måttlig 

effekt på andel som svarar på 

behandling (respons) och depressions-

symtom. Läkemedelsbehandling 

innebär en risk för biverkningar. 

27b Egentlig depression, 

medelsvår till svår, barn 

och ungdomar 

 

Sertralin eller escitalopram 

5 Tillståndet har en stor till mycket stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger liten 

effekt på andel som svarar på 

behandling (respons) och depressions-

symtom. Det finns en alternativ åtgärd 

med bättre effekt (fluoxetin). 

 

Kommentar: Fri förskrivningsrätt 

möjliggör ordination utanför den 

godkända indikationen, men medför 

ett större ansvar för den enskilda 

läkaren. 

27c Egentlig depression, 

medelsvår till svår, barn 

och ungdomar 

 

Paroxetin 

Icke-

göra 

Åtgärden ger ingen effekt på 

depressionssymtom och ökar sannolikt 

suicidrisken. Det finns andra alternativa 

åtgärder som har effekt. 

28a Egentlig medelsvår till svår 

depression i remission, barn 

och ungdomar 

 

Återfallsförebyggande 

behandling med 

antidepressiva läkemedel 

 

5 Tillståndet har en stor till mycket stor 

svårighetsgrad. Åtgärden har en möjlig 

måttlig effekt på återfall jämfört med 

placebo. 
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Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

28b Egentlig medelsvår till svår 

depression i remission, barn 

och ungdomar 

 

Återfallsförebyggande 

behandling med kognitiv 

beteendeterapi som tillägg 

till antidepressiva 

läkemedel 

 

 

5 Tillståndet har en stor till mycket stor 

svårighetsgrad. Åtgärden har en möjlig 

måttlig effekt på risken för återfall. 

Skillnaden i risk för återfall mellan 

kombinationsbehandling och enbart 

antidepressiva läkemedel är 

betydande och av klinisk relevans och 

signifikans. 

29 Egentlig depression, 

medelsvår till svår, barn 

och ungdomar 

 

Antidepressiva läkemedel 

och kognitiv beteende-

terapi (KBT) som 

kombinationsbehandling 

10 På kort sikt ger åtgärden bättre effekt 

än KBT, men på längre sikt ger åtgärden 

ingen ytterligare effekt jämfört med 

enbart antidepressiva läkemedel eller 

KBT. 

 

Kommentar: Åtgärden innefattar inte 

internetförmedlad eller datorbaserad 

KBT. 

30 Egentlig depression, 

medelsvår till svår, 

behandlingsresistent, 

ungdomar 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) som tillägg till 

antidepressiva läkemedel 

6 Tillståndet har en stor till mycket stor 

svårighetsgrad, och det vetenskapliga 

underlaget är begränsat för en måttlig 

effekt på andel som svarar på 

behandling (respons). 

 

Kommentar: Fri förskrivningsrätt 

möjliggör ordination utanför den 

godkända indikationen, men medför 

ett större ansvar för den enskilda 

läkaren. Åtgärden innefattar inte 

internetförmedlad eller datorbaserad 

KBT. 

31 Egentlig depression, svår, 

med psykotiska symtom, 

katatoni eller 

behandlingsresistent, 

ungdomar efter 

pubertetsdebut 

 

Elektrokonvulsiv 

behandling (ECT) 

1 Tillståndet har en mycket stor svårighets-

grad. Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt för ungdomar, men 

åtgärden ger måttlig till stor effekt på 

diagnosfrihet (remission) och 

depressionssymtom hos vuxna. Det finns 

klinisk erfarenhet av att ECT även ger 

effekt hos ungdomar. Åtgärden kan 

vara livräddande och ger snabbare 

effekt på depressionssymtom jämfört 

med antidepressiva läkemedel. 

 



 

98 NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID DEPRESSION OCH ÅNGESTSYNDROM 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

Ångestsyndrom hos barn och ungdomar 

32 Ångestsyndrom, barn och 

ungdomar 

 

Psykopedagogisk 

behandling med fokus på 

ångest 

3 Tillståndet har en liten till stor 

svårighetsgrad. Åtgärden minskar 

ångestsymtom. Åtgärdens effekt bör 

utvärderas efter 4 veckor, och för barn 

och ungdomar som inte svarar på 

behandlingen kan åtgärden 

kombineras eller ersättas med annan 

behandling. 

 

Kommentar: Det vetenskapliga 

underlaget är otillräckligt, men 

åtgärden har stöd i beprövad 

erfarenhet enligt ett systematiskt 

konsensusförfarande. 

33 Ångestsyndrom, lindrig till 

medelsvår, barn och 

ungdomar 

 

Mindfulnessbaserad 

stressreduktion (MBSR) som 

tillägg till annan 

behandling 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det förväntas studier. 

34 Generaliserat ångest-

syndrom, separations-

ångest, social fobi, barn 

och ungdomar 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) 

3 Tillståndet har en måttlig till stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger stor effekt 

på diagnosfrihet (remission) och 

ångestsymtom. 

 

Kommentar: Åtgärden innefattar inte 

internetförmedlad eller datorbaserad 

KBT. 

35 Generaliserat ångest-

syndrom, separations-

ångest, social fobi, barn 

och ungdomar 

 

Psykodynamisk 

korttidsterapi (korttids-PDT) 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det förväntas studier. 

36 Generaliserat ångest-

syndrom, separations-

ångest, social fobi, barn 

och ungdomar 

 

SSRI- eller SNRI-preparat 

3 Tillståndet har en måttlig till stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger stor effekt 

på andel som svarar på behandling 

(respons) och måttlig effekt på ångest-

symtom. Det finns troligen en ökad risk 

för aktivering. 

 

Kommentar: Fri förskrivningsrätt 

möjliggör ordination utanför den 

godkända indikationen, men medför 

ett större ansvar för den enskilda 

läkaren. 
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Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

37 Generaliserat ångest-

syndrom, separations-

ångest, social fobi, barn 

och ungdomar 

 

Sertralin och kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som 

kombinationsbehandling 

2 Tillståndet har en måttlig till stor 

svårighetsgrad. Åtgärden är framför allt 

ett alternativ vid allvarligare ångest-

tillstånd. Åtgärden ger stor effekt på 

diagnosfrihet (remission) och andel som 

svarar på behandling (respons) jämfört 

med placebo. Kombinations-

behandlingen ger dessutom en måttlig 

effekt på diagnosfrihet jämfört med 

enbart sertralin eller KBT. En tilläggs-

effekt av kombinationsbehandling är 

visad. 

 

Kommentar: Fri förskrivningsrätt 

möjliggör ordination utanför den 

godkända indikationen, men medför 

ett större ansvar för den enskilda 

läkaren. Åtgärden innefattar inte 

internetförmedlad eller datorbaserad 

KBT. 

38 Specifik fobi, barn och 

ungdomar 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) med exponering 

 

 

3 Tillståndet har en liten till måttlig 

svårighetsgrad, men kan obehandlat 

innebära en försämrad psykosocial 

utveckling. Åtgärden ger måttlig till stor 

effekt på diagnosfrihet (remission) och 

symtom på specifik fobi. Det veten-

skapliga underlaget är måttligt starkt. 

 

Kommentar: Åtgärden innefattar inte 

internetförmedlad eller datorbaserad 

KBT. 

39 Posttraumatiskt 

stressyndrom, barn och 

ungdomar 

 

Traumafokuserad kognitiv 

beteendeterapi (KBT) med 

exponering 

2 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger en liten till måttlig 

effekt på diagnosfrihet (remission), 

symtom på PTSD och funktionsförmåga. 

 

Kommentar: Andelen barn och 

ungdomar med tillståndet förväntas 

öka och vården bedöms under-

dimensionerad. Åtgärden innefattar 

inte internetförmedlad eller 

datorbaserad KBT. 

40 Posttraumatiskt 

stressyndrom, barn och 

ungdomar 

 

Psykodynamisk 

korttidsterapi (korttids-PDT) 

10 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt, men det finns klinisk 

erfarenhet av att åtgärden har positiv 

effekt på symtom på PTSD. Det finns 

andra effektiva åtgärder. 

41 Posttraumatiskt 

stressyndrom, barn och 

ungdomar 

 

Eye movement 

desensitization and 

reprocessing (EMDR) 

 

10 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt, men det finns klinisk 

erfarenhet av att åtgärden har positiv 

effekt på symtom på PTSD. Det finns 

andra effektiva åtgärder. 

42 Posttraumatiskt 

stressyndrom, barn och 

ungdomar 

 

SSRI-preparat 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det förväntas studier. 
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Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

44 Posttraumatiskt 

stressyndrom, barn och 

ungdomar 

 

Alfa-adrenerga agonister 

Icke-

göra 

Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det finns risk för 

allvarliga biverkningar, såsom 

blodtryckssänkning, viktökning och 

förändrad hjärtrytm. 

47 Akut stressyndrom, barn 

och ungdomar 

 

Betablockare eller alfa-

adrenerga agonister 

Icke-

göra 

Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det finns risk för 

allvarliga biverkningar, såsom 

blodtryckssänkning, viktökning och 

förändrad hjärtrytm. 

48 Tvångssyndrom (OCD), 

barn och ungdomar 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) med exponering och 

responsprevention (ERP) 

1 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden ger mycket stor effekt på 

tvångssymtom. 

 

Kommentar: Obehandlat tvångs-

syndrom kan få stora konsekvenser på 

lång sikt. Åtgärden innefattar inte 

internetförmedlad eller datorbaserad 

KBT. 

49 Tvångssyndrom (OCD), 

barn och ungdomar 

 

Psykodynamisk 

korttidsterapi (korttids-PDT) 

Icke-

göra 

Det saknas studier om effekten av 

åtgärden på tvångssyndrom. Det finns 

alternativa åtgärder som har effekt. 

50 Tvångssyndrom (OCD), 

medelsvår till svår, barn 

och ungdomar 

 

SSRI-preparat 

4 Tillståndet har en stor till mycket stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger måttlig 

effekt på andel som svarar på behand-

ling (respons) och tvångssymtom. 

 

Kommentar: Fri förskrivningsrätt möjlig-

gör ordination utanför den godkända 

indikationen, men medför ett större 

ansvar för den enskilda läkaren. 

52 Tvångssyndrom (OCD), 

medelsvår till svår, barn 

och ungdomar 

 

SSRI-preparat och kognitiv 

beteendeterapi (KBT) med 

exponering och 

responsprevention (ERP) 

som kombinations-

behandling 

5 Tillståndet har en stor till mycket stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger måttlig 

effekt på tvångssymtom jämfört med 

enbart läkemedel, men verkar inte ge 

bättre effekt än kognitiv beteende-

terapi. Det vetenskapliga underlaget är 

begränsat. 

 

Kommentar: Fri förskrivningsrätt 

möjliggör ordination utanför den 

godkända indikationen, men medför 

ett större ansvar för den enskilda 

läkaren. Åtgärden innefattar inte 

internetförmedlad eller datorbaserad 

KBT. 

53 Tvångssyndrom (OCD), 

svår, barn och ungdomar 

 

Risperidon eller aripiprazol 

som tillägg till SSRI-preparat 

10 Tillståndet har en mycket stor 

svårighetsgrad. Det vetenskapliga 

underlaget är otillräckligt. 

 

Kommentar: Åtgärden bör endast ges 

när andra behandlingar inte gett effekt.  

Fri förskrivningsrätt möjliggör ordination 

utanför den godkända indikationen, 

men medför ett större ansvar för den 

enskilda läkaren. 

54 PANS/PANDAS, akut, barn 

och ungdomar 

 

Antibiotika 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och studier pågår. 
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Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

55 PANS/PANDAS, svår, barn 

och ungdomar 

 

Intravenös immunoglobulin 

eller plasmaferes 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det förväntas studier. 

56 PANS/PANDAS, barn och 

ungdomar 

 

Antibiotika som 

förebyggande behandling 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det förväntas studier. 

Egentlig depression hos vuxna 

59 Recidiverande egentlig 

depression, tidigare god 

effekt av läkemedels-

behandling, vuxna 

 

Tidigt återinsatt 

läkemedelsbehandling 

1 Tillståndet har en stor svårighetsgrad 

och åtgärden ger måttlig effekt på 

diagnosfrihet (remission) och andel som 

svarar på behandling (respons). 

62 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, vuxna 

 

Fysisk aktivitet 

6 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden ger stor effekt på depressions-

symtom jämfört med placebo. Det 

vetenskapliga underlaget är begränsat.  

 

Kommentar: Åtgärden har också positiv 

effekt på somatisk ohälsa. Rekommen-

dationen gäller framför allt ledarledd 

fysisk aktivitet. 

64 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, vuxna 

 

Mindfulnessbaserad 

kognitiv terapi (MBKT) 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och studier pågår. 

65 Dystymi, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

3 Tillståndet har en måttlig 

svårighetsgrad. Åtgärden ger måttlig till 

stor effekt på diagnosfrihet (remission) 

och andel som svarar på behandling 

(respons), men kan ge 

preparatberoende biverkningar. 

67 Dystymi, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

och kognitiv beteende-

terapi (KBT) eller inter-

personell terapi (IPT) som 

kombinationsbehandling 

10 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger ingen till liten 

tilläggseffekt av IPT till antidepressiva 

läkemedel. Det vetenskapliga 

underlaget är måttligt starkt. Det 

vetenskapliga underlaget är otillräckligt 

för antidepressiva läkemedel och KBT 

som kombinationsbehandling. 

68 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, vuxna 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) 

2 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden ger måttlig effekt på andel 

som svarar på behandling (respons) 

jämfört med antidepressiva läkemedel 

på lång sikt. Dessutom ger åtgärden en 

måttlig effekt på depressionssymtom 

jämfört med placebo och sedvanlig 

behandling. 

69 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, vuxna 

 

Interpersonell psykoterapi 

(IPT) 

3 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden ger måttlig effekt på 

depressionssymtom jämfört med 

sedvanlig behandling. 
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70 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, vuxna 

 

Psykodynamisk 

korttidsterapi (korttids-PDT) 

7 Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt för att bedöma effekten av 

åtgärden jämfört med placebo, 

sedvanlig behandling eller 

antidepressiva läkemedel. Det 

vetenskapliga underlaget är också 

begränsat för att bedöma om 

åtgärden ger en liknande effekt som 

stödterapi eller kognitiv beteendeterapi 

(KBT). 

73 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

3 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden ger stor effekt på diagnos-

frihet (remission) och andel som svarar 

på behandling (respons) jämfört med 

placebo, men ger preparatberoende 

biverkningar. 

76 Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

och kognitiv beteende-

terapi (KBT), interpersonell 

psykoterapi (IPT) eller 

psykodynamisk korttids-

terapi (korttids-PDT) som 

kombinationsbehandling 

7 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden är framför allt ett alternativ 

vid medelsvår egentlig depression och 

ger liten till måttlig effekt på andelen 

som svarar på behandling (respons) 

och på depressionssymtom jämfört 

med enbart antidepressiva läkemedel. 

Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt för att bedöma åtgärdens 

effekt jämfört med enbart psykologisk 

behandling. 

77a Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, årstids-

relaterad, vuxna 

 

Ljusterapi med vitt 

morgonljus 

Icke-

göra 

Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt. Det finns andra effektiva 

behandlingsmetoder. 

77b Egentlig depression, lindrig 

till medelsvår, vuxna 

 

Ljusterapi med vitt 

morgonljus 

Icke-

göra 

Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt. Det finns andra effektiva 

behandlingsmetoder. 

78 Egentlig depression, 

medelsvår till svår, vuxna 

 

Repetitiv transkraniell 

magnetstimulering (rTMS) 

3 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden ger stor effekt på diagnos-

frihet (remission) och andelen som 

svarar på behandling (respons) jämfört 

med skenbehandling. Högfrekvent 

stimulering har likvärdig effekt på 

respons eller remission jämfört med det 

snabbare thetaburststimulerings-

protokollet. Åtgärden ger troligen sämre 

effekt än ECT och har lindrigare 

biverkningar. 

79 Egentlig depression, 

medelsvår till svår, 

behandlingsresistent, 

vuxna 

 

Esketamin som tillägg till 

antidepressiva läkemdel 

 

10 Avgörande för rekommendationen är 

att åtgärden troligen har en liten effekt 

på depressionens svårighetsgrad. 

80 Egentlig depression, svår, 

vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

1 Tillståndet har en mycket stor svårighets-

grad. Åtgärden ger stor effekt på 

diagnosfrihet (remission) och andel som 

svarar på behandling (respons). Det 

vetenskapliga underlaget är starkt. 



 

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID DEPRESSION OCH ÅNGESTSYNDROM 

SOCIALSTYRELSEN 

103 

 

Id Hälsotillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation 

81 Egentlig depression, svår, 

behandlingsresistent, 

vuxna 

 

Litium som tillägg till 

antidepressiva läkemedel 

2 Tillståndet har en mycket stor svårighets-

grad och åtgärden ger stor effekt på 

andel som svarar på behandling 

(respons) och har dessutom antisuicidal 

effekt. 

 

Kommentar: Behandlingen kräver 

regelbunden provtagning och det finns 

risk för biverkningar. 

82 Egentlig depression, svår, 

behandlingsresistent, 

vuxna 

 

Aripiprazol, olanzapin, 

quetiapin eller risperidon 

som tillägg till 

antidepressiva läkemedel 

7 Tillståndet har en mycket stor svårighets-

grad. Åtgärden har en måttlig till stor 

effekt på andelen som svarar på 

behandling (respons), men har 

biverkningar, såsom viktuppgång, 

metabola syndrom och trötthet. 

 

Kommentar: Åtgärden kan vara ett 

alternativ till personer som inte tolererar 

litium eller som har psykotiska symtom. 

83 Egentlig depression, svår, 

vuxna 

 

Tricykliska antidepressiva 

läkemedel som 

infusionsbehandling 

9 Tillståndet har en mycket stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger inte 

bättre effekt än peroral TCA. Det 

vetenskapliga underlaget är begränsat. 

84 Egentlig depression, svår, 

vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

och kognitiv beteende-

terapi (KBT), interpersonell 

psykoterapi (IPT) eller 

psykodynamisk korttids-

terapi (korttids-PDT) som 

kombinationsbehandling 

10 Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det finns andra 

åtgärder med visad effekt. 

85 Egentlig depression, svår, 

vuxna 

 

Elektrokonvulsiv 

behandling (ECT) 

1 Tillståndet har en mycket stor svårighets-

grad. Åtgärden ger stor effekt på 

depressionssymtom. 

 

Kommentar: Åtgärden har särskilt god 

effekt vid psykotisk depression. 

86 Recidiverande egentlig 

depression i remission, 

vuxna 

 

Återfallsförebyggande 

behandling med kognitiv 

beteendeterapi (KBT) eller 

mindfulnessbaserad 

kognitiv terapi (MBKT) 

3 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden ger måttlig effekt på återfall i 

depression. Det vetenskapliga 

underlaget är begränsat. 

88 Recidiverande egentlig 

depression i remission, 

vuxna 

 

Återfallsförebyggande 

behandling med 

antidepressiva läkemedel 

1 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden ger stor effekt på återfall i 

depression. Det vetenskapliga 

underlaget är starkt. 
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89 Recidiverande egentlig 

depression i remission, 

vuxna 

 

Återfallsförebyggande 

elektrokonvulsiv 

behandling (ECT) 

8 Tillståndet har en stor svårighetsgrad 

och åtgärden ger en liten till stor effekt 

på återfall i depression. Det vetenskap-

liga underlaget är begränsat. Det finns 

god klinisk erfarenhet av ECT som 

återfallsförebyggande behandling. 

90 Recidiverande egentlig 

depression i remission, 

vuxna 

 

Återfallsförebyggande 

behandling med litium 

3 Tillståndet har en stor svårighetgrad och 

åtgärden ger en stor effekt på återfall i 

depression och suicidrisk. Det veten-

skapliga underlaget är begränsat. 

 

Kommentar: Behandlingen kräver 

regelbunden provtagning och det finns 

risk för biverkningar. 

Ångestsyndrom hos vuxna 

94 Generaliserat 

ångestsyndrom, vuxna 

 

Mindfulnessbaserad 

stressreduktion (MBSR) eller 

mindfulnessbaserad 

kognitiv terapi (MBKT) 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det förväntas studier. 

95 Generaliserat 

ångestsyndrom, vuxna 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) 

5 Tillståndet har en måttlig 

svårighetsgrad. Åtgärden ger måttlig 

effekt på ångestsymtom. Det 

vetenskapliga underlaget är begränsat. 

97 Generaliserat 

ångestsyndrom, vuxna 

 

Psykodynamisk 

korttidsterapi (korttids-PDT) 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det saknas klinisk 

erfarenhet av åtgärden. 

98 Generaliserat 

ångestsyndrom, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

3 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger måttlig till stor effekt 

på diagnosfrihet (remission) och andel 

som svarar på behandling (respons). 

Läkemedelsbehandling kan ge 

biverkningar. 

99 Generaliserat 

ångestsyndrom, vuxna 

 

Bensodiazepiner 

Icke-

göra 

Balansen mellan åtgärdens positiva 

effekt på tillståndet och biverkningar är 

ogynnsam. Bensodiazepiner är 

beroendeframkallande och det finns 

risk för toleransutveckling. Annan 

effektiv behandling finns. 

100 Generaliserat 

ångestsyndrom, vuxna 

 

Hydroxizin 

9 Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad 

och åtgärden ger stor effekt på 

andelen som svarar på behandling 

(respons). Hydroxizin har dock 

biverkningar, såsom trötthet och risk för 

förändrad hjärtrytm. Åtgärden bör 

endast användas vid behov och under 

en begränsad tid. Det finns andra 

effektiva åtgärder för tillståndet. 

101 Generaliserat 

ångestsyndrom, vuxna 

 

Pregabalin 

10 Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad 

och åtgärden ger liten effekt på 

symtom. Det vetenskapliga underlaget 

är måttligt starkt. Pregabalin har 

biverkningar, såsom yrsel och dimsyn, 

och det finns risk för toleransutveckling. 

Det finns andra effektiva åtgärder för 

tillståndet. 
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105 Paniksyndrom, vuxna 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) 

3 Tillståndet har en måttlig till stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger måttlig 

effekt på andel som svarar på 

behandling (respons) och liten till 

måttlig effekt på diagnosfrihet 

(remission), såväl på kort som på lång 

sikt. 

107 Paniksyndrom, vuxna 

 

Panikfokuserad 

psykodynamisk 

korttidsterapi (PFPP) 

10 Tillståndet har en måttlig till stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger måttlig 

effekt på andel som svarar på behand-

ling (respons). Det vetenskapliga 

underlaget är otillräckligt till begränsat. 

108 Paniksyndrom, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

5 Tillståndet har en måttlig till stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger måttlig till 

stor effekt på paniksymtom jämfört med 

placebo och ingen skillnad i effekt 

jämfört med KBT. Läkemedels-

behandling kan ge biverkningar, och 

TCA i högre doser kan ge allvarligare 

biverkningar än SSRI. 

109 Paniksyndrom, vuxna 

 

Bensodiazepiner 

Icke-

göra 

Balansen mellan åtgärdens positiva 

effekt på tillståndet och biverkningar är 

ogynnsam. Bensodiazepiner är 

beroendeframkallande, och det finns 

risk för toleransutveckling. Annan 

effektiv behandling finns. 

110 Paniksyndrom, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

och kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som 

kombinationsbehandling 

9 Tillståndet har en måttlig till stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger liten till 

måttlig, men övergående, effekt på 

andel som svarar på behandling 

(respons) respektive diagnosfrihet 

(remission). Det vetenskapliga 

underlaget är starkt. 

113 Social fobi, vuxna 

 

Mindfulnessbaserad 

stressreduktion (MBSR) eller 

mindfulnessbaserad 

kognitiv terapi (MBKT) 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det pågår studier. 

114 Social fobi, vuxna 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) 

3 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger mycket stor effekt 

på andelen som svarar på behandling 

(respons). 

 

Kommentar: För personer med social 

fobi finns särskild anledning att 

överväga internetförmedlad KBT, med 

behandlarstöd, för motiverade 

personer. 

116 Social fobi, vuxna 

 

Psykodynamisk 

korttidsterapi (korttids-PDT) 

med fokus på social fobi 

10 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden verkar ge lägre effekt 

än kognitiv beteendeterapi. Det veten-

skapliga underlaget är otillräckligt till 

begränsat. Det finns andra effektiva 

åtgärder. 

117 Social fobi, vuxna 

 

Interpersonell psykoterapi 

(IPT) 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det förväntas studier. 
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118 Social fobi, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

5 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger liten till måttlig 

effekt på symtom. Läkemedels-

behandling kan ge biverkningar. 

119 Social fobi, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

och kognitiv beteende-

terapi (KBT) som 

kombinationsbehandling 

10 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger ingen tilläggseffekt 

till monoterapi av antidepressiva 

läkemedel eller KBT. Det vetenskapliga 

underlaget är begränsat. 

120 Social fobi, vuxna 

 

Bensodiazepiner 

Icke-

göra 

Balansen mellan åtgärdens positiva 

effekt på tillståndet och biverkningar är 

ogynnsam. Bensodiazepiner är 

beroendeframkallande, och det finns 

risk för toleransutveckling. Annan 

effektiv behandling finns. 

121 Specifik fobi, vuxna 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) med exponering 

5 Tillståndet har en liten till måttlig 

svårighetsgrad. Åtgärden ger liten till 

måttlig effekt på symtom som 

undvikande beteende. 

 

Kommentar: Tillståndet kan vara mycket 

funktionsnedsättande för enstaka 

individer. 

122 Tvångssyndrom (OCD), 

vuxna 

 

Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) med exponering och 

responsprevention (ERP) 

1 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden ger stor effekt på 

tvångssymtom. 

125 Tvångssyndrom (OCD), 

vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

2 Tillståndet har en stor svårighetsgrad. 

Åtgärden ger stor till mycket stor effekt 

på andel som svarar på behandling 

(respons). Läkemedelsbehandling kan 

ge biverkningar. 

126 Tvångssyndrom (OCD), 

svår, behandlingsresistent, 

vuxna 

 

Antipsykotiskt läkemedel 

som tillägg till 

antidepressiva läkemedel 

3 Tillståndet har en mycket stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger en stor 

tilläggseffekt på andel som svarar på 

behandling (respons). Förutom 

preparatberoende biverkningar av 

antidepressiva läkemedel ger anti-

psykotiska läkemedel ytterligare 

biverkningar, som ökad trötthet och 

aptit. Risken för avbrytande av 

behandling är stor. 

127 Tvångssyndrom (OCD), 

medelsvår till svår, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

och kognitiv beteende-

terapi (KBT) eller beteende-

terapi (BT) som 

kombinationsbehandling 

8 Tillståndet har en stor till mycket stor 

svårighetsgrad. Åtgärden ger måttlig 

effekt på tvångssymtom jämfört med 

enbart läkemedel. Det vetenskapliga 

underlaget är begränsat. 

128 Risk för posttraumatiskt 

stressyndrom efter 

traumatisk händelse, vuxna 

 

Förebyggande 

krisbearbetning 

(debriefing) 

Icke-

göra 

Åtgärden minskar inte risken för att 

utveckla posttraumatiskt stressyndrom. 
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129 Posttraumatiskt 

stressyndrom, vuxna 

 

Eye movement 

desensitization and 

reprocessing (EMDR) 

7 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden har inte visat sig ge 

bättre effekt än KBT med exponering. 

Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt till begränsat. Det finns dock 

god klinisk erfarenhet av åtgärden. 

130 Posttraumatiskt 

stressyndrom, vuxna 

 

Traumafokuserad kognitiv 

beteendeterapi (KBT) med 

exponering 

3 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger måttlig effekt på 

diagnosfrihet (remission) och PTSD-

symtom. 

132 Posttraumatiskt 

stressyndrom, vuxna 

 

Psykodynamisk 

korttidsterapi (korttids-PDT) 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det saknas klinisk 

erfarenhet av åtgärden. 

133 Posttraumatiskt 

stressyndrom, vuxna 

 

Antidepressiva läkemedel 

5 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Åtgärden ger liten effekt på PTSD-

symtom. 

134 Posttraumatiskt 

stressyndrom, vuxna 

 

SSRI-preparat och kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som 

kombinationsbehandling 

10 Tillståndet har en måttlig svårighets-

grad. Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt, men det finns klinisk 

erfarenhet av att åtgärden ökar 

förutsättningen för att tillgodogöra sig 

kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns 

andra effektiva åtgärder. 

135 Posttraumatiskt 

stressyndrom, vuxna 

 

Interpersonell psykoterapi 

(IPT) 

FoU Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och det förväntas studier. 

137 Akut stressyndrom eller 

posttraumatiskt 

stressyndrom, vuxna 

 

Bensodiazepiner 

Icke-

göra 

Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt. Bensodiazepiner är 

beroendeframkallande och det finns 

risk för toleransutveckling. Annan 

effektiv behandling finns. 
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Bilaga 3. Ändrade 

rekommendationer 2020 

I tabellen visas de väsentliga ändringar som Socialstyrelsen har gjort i de 

nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom 2020 – 

efter den större revideringen 2017. 

Område Ändring 

Utredning och 

omhändertagande vid 

depression eller 

ångestsyndrom 

En ny rekommendation och ett nytt kunskapsunderlag har 

lagts till om användning av enbart föräldraversionen av 

Brief child and family phone interview (BCFPI) för att 

identifiera barn och ungdomar med misstänkt depression 

eller ångestsyndrom som behöver utredas vidare (prioritet 

icke-göra, id-nr 3). 

 

Utredning och 

omhändertagande vid 

depression eller 

ångestsyndrom 

Kunskapsunderlaget har uppdaterats för 

rekommendationen Samordnat och strukturerat 

omhändertagande med vårdsamordnare till vuxna med 

lindrig till medelsvår depression eller ångestsyndrom, och 

rekommendationen har fått en ny prioritet (prioritet 4, id-nr 

8). 

  

Behandling vid egentlig 

depression hos barn och 

ungdomar 

En ny rekommendation och ett nytt kunskapsunderlag har 

lagts till om återfallsförebyggande behandling med 

antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar med 

medelsvår till svår egentlig depression i remission (prioritet 5, 

id-nr 28a). 

  

Behandling vid egentlig 

depression hos barn och 

ungdomar  

En ny rekommendation och ett nytt kunskapsunderlag har 

lagts till om återfallsförebyggande behandling med 

kognitiv beteendeterapi (KBT) som tillägg till antidepressiva 

läkemedel till barn och ungdomar med medelsvår till svår 

egentlig depression i remission (prioritet 5, id-nr 28b). 

 

Behandling av egentlig 

depression hos vuxna  

Kunskapsunderlaget för rekommendationen repetitiv 

transkraniell magnetstimulering (rTMS) 

till vuxna med medelsvår till svår depression har 

uppdaterats, och rekommendationen har fått en ny 

prioritet (prioritet 3, id-nr 78). 

 

Behandling vid egentlig 

depression hos vuxna 

En ny rekommendation och ett nytt kunskapsunderlag har 

lagts till för esketamin som tillägg till antidepressiva 

läkemedel till vuxna med behandlingsresistent medelsvår till 

svår egentlig depression (prioritet 10 id-nr 79). 
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