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Sammendrag 
Abstract 

 

Background  

SSRI is commonly used to treat major depression in adults. Evidence has suggested that there 

is a small difference in efficacy between SSRI, and an assessment of the adverse events is 

therefore important to evaluate the net benefit. Differences in side effect profiles among the 

different SSRI might have clinical importance in choosing the right antidepressant for each 

patient. 

 

Objectives  

To do a literature review on systematic reviews to assess the current evidence on side effects 

due to SSRI (citalopram, sertraline, paroxetine, fluvoxamine, fluoxetine and escitalopram) 

and compare side effects profiles between the different SSRI in the treatment for major 

depression in adults.  

 

Search method  

The electronic database Epistemonikos was searched for systematic reviews from 2008-2018. 

Reference lists of previous systematic reviews was hand-searched.  

 

Selection criteria  

Adults of both gender (>18 years) with major depression according to DMS-III, DSM-IV and 

DMS-V treated with and SSRI. The interventions were citalopram, sertraline, paroxetine, 

fluvoxamine fluoxetine and escitalopram in active comparison with each other. The main 

outcomes were adverse events: gastrointestinal (constipation, diarrhoea, nausea/vomiting), 

changes in weight, agitation/anxiety, sexual dysfunction and serious adverse events 

(suicidality, hyponatremia, serotonergic syndrome).  

 

Main results 

7 systematic reviews were included, comprising 66 different RCTs and including 14 069 

patients. The adverse events due to treatment with SSRI are similar, commonly leading to 

gastrointestinal (constipation, diarrhoea, nausea/vomiting), mouth dryness, excess sweating, 

headache, dizziness and sexual dysfunction. Different frequencies of specific adverse events 

seem to differ between some SSRI: paroxetine leading to a higher rate of constipation 
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compared with fluoxetine and sertraline, sertraline leading to a higher rate of diarrhoea 

compared with paroxetine and escitalopram, paroxetine leading to a higher rate of 

nausea/vomiting compared with fluoxetine. Paroxetine leading to a higher rate of sexual 

ejaculation disorders compared with fluoxetine and sertraline.  

 

Conclusion 

The adverse events of treatment with SSRI have tendency to be similar, but the frequencies 

of specific adverse events differ between some SSRI.  
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1 Innledning  
 
Beskrivelse av tilstanden depresjon 

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene blant voksne og ungdom på verdensbasis. 

Ifølge tall fra WHO, lider mer enn 300 millioner mennesker globalt av sykdommen1. 

Depresjon er på verdensbasis den ledende årsaken til funksjonsnedsettelse, og utgjør en stor 

del av den globale sykdomsbyrden. Innen 2030 er det anslått at depresjon blir den ledende 

årsaken til tapte leveår2. Befolkningsvekst og økende levealder bidrar til en økende prevalens 

av sykdommen. Depresjon er blant annet karakterisert ved depressivt stemningsleie, 

manglende interesse og glede av lystbetonte aktiviteter og energitap. I tillegg kan det 

forekommer innsovningsvansker, vektøkning/vekttap, psykomotorisk retardasjon og redusert 

selvtillit, nedsatt konsentrasjonsevne og tanker om døden3. Sykdommen utgjør et spekter fra 

mild, moderat til alvorlig depressiv lidelse. Spesielt langvarig og moderat-alvorlig depresjon 

gir økt risiko for psykose og suicidalitet, som i sin ytterste konsekvens kan føre til selvmord 

og for tidlig død. Basert på tall fra WHO er selvmord den 2. ledende årsaken til død blant 

unge fra 15-29 år4, disse tallene understreker sykdommens alvorlighetsgrad.  

 

Beskrivelse av intervensjonen 

Behandlingen for depresjon er både psykoterapi og/eller farmakologisk terapi. I primær- og 

sekundærhelsetjenesten behandles moderat til alvorlig depresjon ofte medikamentelt med 

antidepressiva5. Blant antidepressiva finnes ulike grupper med forskjellig farmakologisk 

profil:  

• TCA (trisykliske antidepressiva) 

• SNRI (serotonin- og noradrenalin reopptakshemmere)  

• SSRI (selektive serotonin reopptakshemmer) 

																																																								
1World	Health	Organization	[Internett].	[Hentet	05.06.18]	Tilgjengelig	fra:		http://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/depression		
2	Mathers	CD,	Loncar	D.	Projections	of	global	mortality	and	burden	of	disease	from	2002	to	2030.	PLoS	
Med.	2006;3(11):	e442	(PubMed	PMID:	17132052.	Pubmed	Central	PMCID:	1664601).	
3	Helsedirektoratet	–	Nasjonale	retningslinjer	for	diagnostisering	og	behandling	av	voksne	med	depresjon	
i	primær-	og	sekundærhelsetjenesten	[Internett].	Hentet	[07.06.18].	Tilgjengelig	fra:	
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-diagnostisering-og-behandling-av-
voksne-med-depresjon-i-primer-og-spesialisthelsetjenesten	
4	World	Health	Organization	[Internett].	[hentet	05.06.18]	Tilgjengelig	fra:			http://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/depression	
5	Helsedirektoratet	–	Nasjonale	retningslinjer	for	diagnostisering	og	behandling	av	voksne	med	depresjon	
i	primær-	og	sekundærehelstjenesten	[Internett].	Hentet	[07.06.18].	Tilgjengelig	fra:	
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-diagnostisering-og-behandling-av-
voksne-med-depresjon-i-primer-og-spesialisthelsetjenesten	
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• MAOI (monoamine oksidase inhibitor) 

 

TCA, SNRI og MAOI brukes nesten ikke i Norge i dag for behandling av depresjon. SSRI er 

førstevalget og derfor mest interessant å undersøke6. Ved mangelfull effekt av ett SSRI, 

forsøkes ofte doseøkning. Hvis effekt fortsatt uteblir, forsøkes et annet SSRI, før man prøver 

noen av de andre gruppene. Det finnes mange ulike SSRI (citalopram, escitalopram, 

fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin og sertralin) på markedet og det forskrives i høy grad for 

behandling av depresjon. I en oversikt over legemidler med flest brukere i Norge, fra 

Folkehelseinstituttet (2011), lå escitalopram på 29. plass med 107 161 brukere (2.1% av 

populasjonen)7. Totalt stod 183 995 personer på ett av de ulike SSRI medikamentene, en 

økning fra 174 989 fra 20078. Denne litteraturgjennomgangen fokuserer derfor på denne mye 

brukte gruppen av antidepressiva.  

 

Mål  

I vitenskapelig litteratur foreligger det en stor debatt angående effekten av SSRI og 

forskjeller i effekt mellom ulike SSRI og andre grupper antidepressiva910. Bivirkninger og 

bivirkningsprofil mellom de ulike SSRI medikamentene belyses i mindre grad. Kunnskap om 

bivirkninger ved bruk av SSRI er svært viktig og problemstillingene i oppgaven blir derfor 

følgende: 

 

1. Undersøke bivirkninger av SSRI 

2. Ulike bivirkninger mellom de enkelte SSRI medikamentene  

 

I oppgaven ønsker jeg å belyse følgende bivirkninger:  

• Gastrointestinale: 

- Diare, obstipasjon, kvalme og oppkast.  

																																																								
6	Norsk	Legemiddelhåndboka	–	T5.5.	Depresjoner	[Internett].	Hentet	[13.06.18].	Tilgjengelig	fra:	
http://m.legemiddelhandboka.no/terapi/8564	
7	Folkehelseinstituttet	–	Legemiddelstatistikk	2012:2,	s.	52.	[Internett].	Hentet	[07.06.18].	Tilgjengelig	fra:	
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2012/legemiddelstatistikk-20122-pdf.pdf	
8	Folkehelseinstituttet	–	Legemiddelstatistikk	2012:2,	s.	112.	[Internett].	Hentet	[07.06.18].	Tilgjengelig	
fra:	https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2012/legemiddelstatistikk-20122-
pdf.pdf	
9	A.	Cipriani	et	al.,	"Comparative	Efficacy	and	Acceptability	of	21	Antidepressant	Drugs	for	the	Acute	
Treatment	of	Adults	with	Major	Depressive	Disorder:	A	Systematic	Review	and	Network	Meta-Analysis,"	
Lancet	(London,	England)	391,	no.	10128	(2018).	
10	Ioannidis,	John	PA.	“Effectiveness	of	Antidepressants:	An	Evidence	Myth	Constructed	from	a	Thousand	
Randomized	Trials?”	Philosophy,	ethics,	and	humanities	in	medicine:	PEHM	3	(2008):	14.	PMC.	Web.	14	
June	2018. 
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• Vektendring:  

- Vektoppgang og vektnedgang. 

• Seksuell dysfunksjon: 

- Redusert libido, erektil dysfunksjon og anorgasmi.  

• Agitasjon og angst 

• Alvorlige bivirkninger 

- Suicidalitet, hyponatremi og serotonergt syndrom.  

 

Bivirkninger  

Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) definerer en bivirkning som «en skadelig og 

utilsiktet reaksjon på et legemiddel»11. Denne definisjonen omfatter bivirkninger ved bruk av 

et medikament på godkjente indikasjoner, og ikke ved f.eks. misbruk, overdose eller 

terapisvikt. 

 

Alvorlige bivirkninger  

Norsk Legemiddelhåndbok definerer alvorlige bivirkninger som omfatter de som fører til 

død, er livstruende, fører til vedvarende alvorlig nedsatt funksjonsevne, fører til 

sykehusinnleggelse eller forlengelse av sykehusopphold12.  

 

Sjeldne bivirkninger  

Sjeldne bivirkninger er bivirkninger som forekommer hos mer enn 1 av 10 000 pasienter, og 

svært sjeldne bivirkninger er kun beskrevet i enkelte tilfeller og forekommer hos færre enn 1 

av 10 000 pasienter13. 

 

Hvordan intervensjonen fungerer  

Depresjon skyldes, ifølge monoamin hypotesen og monoamin reseptor-hypotesen, redusert 

konsentrasjon av serotonin (5-HT) i synapsespalten og abnormaliteter i monoamin-reseptorer. 

Serotonerge nevroner har presynaptiske autoreseptorer (5-HT1B), som utgjør en kort, negativ-

feedbackloop. Autoreseptoren stimuleres av serotonin, og hemmer produksjonen. Deprimerte 

individer kan ha økt antall av autoreseptorer, som hemmer produksjonen og gir lavere nivåer 
																																																								
11	Norsk	Legemiddelhåndbok	–	Generelle	kapitler	–	G5	Bivirkninger	og	legemiddelovervåking	[Internett].	
Hentet	[14.01.19].	Tilgjengelig	fra:	http://legemiddelhandboka.no/Generelle/93635	
12	Norsk	legemiddelhåndbok		[Internett].	Hentet	[19.12.18].	Tilgjengelig	fra:	
http://legemiddelhandboka.no/Generelle/421531	
13	Statens	Legemiddelverk	–	Bivirkninger	[Internett].	Hentet	[19.12.18].	Tilgjengelig	fra:	
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/sporsmal-og-svar-om-
bivirkninger-av-legemidler#hvor-ofte-forekommer-bivirkninger?	
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av serotonin. SSRI hemmer reopptaket av serotonin ved å hemme en presynaptisk sertonin 

reopptakstransporter (SERT). Dette øker nivået av serotonin, og gir en rask økning i 

stimulering av autoreseptorene. Over tid gir responsen en desensitivisering av 

autoreseptorene, for å unngå overstimulering. Desensitiviseringen gjør autoreseptorene 

mindre følsomme for serotonin, og de inhibitoriske signalene som hemmer produksjonen 

avtar. Disse nevronale forandringene formidles gjennom genekspresjon, og kan gjenspeile 

den forsinkede effekten av SSRI, som oppstår etter 3-8 uker etter påbegynt medikamentell 

behandling. For detaljert oversikt over metabolisme, effektive doser og maksimal døgndose 

for de enkelte medikamentene, se vedlegg 1 tabell 1 (s. 44).  

 

Tidligere forskning på området 

Det finnes allerede gode, systematiske oversikter over bivirkninger av SSRI og som 

sammenlikner bivirkninger for ulike SSRI. En forskningsgruppe med navn MANGA Study 

Group har utført individuelle systematiske oversikter på citalopram, escitalopram, 

fluvoksamin, fluoksetin, sertralin og paroksetin, datert fra 2009-2014. Dette gjør at behovet 

for å lage en ny oversikt er mindre interessant. I denne oppgaven ønsker jeg heller å utføre en 

litteraturstudie som sammenfatter resultatene fra de ulike systematiske oversiktene over 

bivirkninger for å bidra med en mer omfattende oppsummering av dagens litteratur.  
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2 Metode  
 
Søkeprotokoll 

For å identifisere relevante, systematiske oversikter utførte jeg et litteratursøk i 

multidatabasen Epistemonikos. Epistemonikos omfatter søk på systematiske oversikter i 

databasene Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSF), Pubmed, EMBASE, 

CINAHL, LILACS, DARE, The Campbell Collaboration online library, JBI database of 

systematic reviews and implementation reports, EPPI-center evidence library. Søket 

inneholdt søketermene for depresjon (major depression, major depressive disorder, 

depression) og bivirkninger (adverse event*, side effect*) for 6 ulike, selektive serotonin 

reopptakshemmere (citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine og 

sertraline). Søket er begrenset til systematiske oversikt de siste 10 årene (2008-2018), engelsk 

språk, voksne av begge kjønn (>18 år). Hele søkeprotokollen er vedlagt i vedlegg 2 (s. 45). 

 

Søkeresultat  

Søkeresultatet og screening av systematiske oversikter er presentert i et PRISMA flyt 

diagram i resultatkapitlet. En person har vurdert tittel, abstrakt og relevante artikler i fulltekst. 

Artikler som har blitt ekskludert, er utelukket på grunnlag å ikke møte problemstillingen 

formulert i PICO. Diagnosen depresjon er basert på diagnosekriteriene etter DSM-III, DSM-

IV og DSM-V14.  

 

Andre kilder  

Referanselister fra de inkluderte studiene har blitt undersøkt for å se om det finnes relevante, 

systematiske studier søket ikke har fanget opp. 4 systematiske oversikter ble hentet inn fra 

Cochrane Library: Cochrane Reviews som møtte inklusjonskriteriene.  

 

Veileder, Marianne Klemp, har blitt spurt om hun kjenner til publiserte studier som møter 

inklusjonskriteriene for dette litteratursøket. Ingen studier ble inkludert på denne måten.  

 

																																																								
14	American	Psychiatric	Association	–	Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	disorder,	fifth	edition	
(2013)	[Internett].	Hentet	[10.06.18].	Tilgjengelig	fra:	
https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-
3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_MajorDepressiveDisorder.pdf	
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PICO-modellen ble benyttet for å klargjøre problemstillingen for litteratursøket og har vært 

sentralt i utvelgelse og kritisk vurderingen av litteraturen. PICO-formuleringen har fulgt 

malen til Helsebiblioteket15. 

 

PICO Definerte kriteria  

Populasjon/pasient/problem Voksne (menn og kvinner >18 år) med 

moderat-alvorlig unipolar depresjon. 

Intervensjon Citalopram, escitalopram, fluoksetin, 

fluvoksamin, paroksetin og sertralin. 

Sammenlikning Citalopram, escitalopram fluoksetin, 

fluvoksamin, paroksetin, sertralin. 

Utfall Bivirkninger ved bruk av SSRI:  

• Gastrointestinale: forstoppelse, 

diare, kvalme/oppkast. 

• Vektendring: vektoppgang og 

vektnedgang.  

• Agitasjon og angst. 

• Seksuell dysfunksjon: redusert 

libido, erektil dysfunksjon, 

anorgasmi.  

 

Alvorlige bivirkninger:  

• Suicidalitet 

• Hyponatremi 

• Serotonergt syndrom 

																																																								
15	Helsebiblioteket	–	Kunnskapsbasert	praksis	–	PICO	Internett].	Hentet	[14.01.19.	Tilgjengelig	fra:	
https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/sporsmalsformulering/pico	
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3 Resultatkapittel  
 

Søkeresultat  

Det originale søket i Epistemonikos resulterte i 39 systematiske oversikter. 4 systematiske 

oversikter ble i tillegg identifisert fra Cochrane Library: Cochrane reviews, og ble funnet via 

referanselister i artikler fra søket i Epistemonikos. Etter å ha ekskludert 32 studier basert på 

tittel og abstrakt, gjenstod 11 potensielt relevante studier som ble undersøkt i fulltekst. Av 

disse ble 4 ekskludert grunnet å ikke undersøke bivirkninger. 7 systematiske oversikter og 

metaanalyser ble dermed inkludert i litteraturgjennomgangen. Søkeresultatet er skjematisk 

fremstilt i et PRISMA flyt diagram i vedlegg 3 (s. 46).  

 

Ekskluderte studier  

37 studier ble ekskludert fra litteraturoppsummeringen på bakgrunn av å ikke møte en eller 

flere av kriteriene i PICO problemstillingen: feil endepunkt (18), feil populasjon (11), feil 

intervensjon (6) og duplikater (2). Se oversikt over ekskluderte studier med forfattere, år og 

tittel i vedlegg 4, tabell 2 (s. 47-49). 

 

Inkluderte studier  

Totalt ble 7 systematiske oversikter og metaanalyser inkludert i litteraturoppsummeringen. 6 

studier sammenliknet ett SSRI mot andre SSRI direkte (1 citalopram vs. andre SSRI, 2 

escitalopram vs. andre SSRI, 1 fluvoksamin vs. andre SSRI, 1 paroksetin vs. andre SSRI og 1 

sertralin vs. andre SSRI) og 1 studie sammenliknet bivirkninger blant SSRI ved å inkludere 

både eksperimentelle og observasjonelle studier. Litteratursøket omfatter 66 ulike 

randomiserte kontrollerte studier og inkluderer totalt 14 069 pasienter. De inkluderte studiene 

er beskrevet hver for seg i påfølgende avsnitt.  

 

MANGA Study Group 

Forskningsgruppen MANGA Study Group (Meta-analyses of New Generation 

Antidepressants Study Group) har utført individuelle systematiske oversikter på esitalopram 

(Cipriani 2009), sertalin (Cipriani 2010), fluvoksamin (Omori 2010), citalopram (2012) og 

paroksetin (Purgato 2014). Disse systematiske oversiktene er publisert i Cochrane Library og 

inkludert i litteratursøket. Studiene publisert av MANGA gruppen følger alle samme metode: 

Inklusjonskriteriene for studiene var randomiserte kontrollerte studier med aktiv 

sammenlikning av paroksetin, fluvoksamin, citalopram, sertralin og escitalopram mot et 
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annet antidepressiva (blant annet TCA, MAOI, SSRI og SNRI) som monoterapi i 

behandlingen av alvorlig depresjon. Deltakerne i studien var voksne > 18 år, primær diagnose 

med unipolar alvorlig depresjon etter DSM-III, DMS-III-R, DSM-IV og ICD-10. Oversikten 

inkluderte studier hvor opptil 20% av deltakerne presenterte depressive episoder som en del 

av en bipolar affektiv lidelse. Tre av delmålene for studiene så på hvor mange pasienter som 

avsluttet studien grunnet bivirkninger, antall pasienter som opplevde minst en bivirkning og 

antall pasienter som opplevde en av følgende spesifikke bivirkninger: søvnighet/døsighet, 

insomnia, munntørrhet, forstoppelse, hypotensjon, agitasjon/angst, urinveisplager, 

suicidalitet, oppkast, kvalme, diare og andre bivirkninger sammenliknet med andre SSRI. For 

å unngå å miste bivirkninger i datautvinningen, ble alle rapporterte bivirkninger samlet og 

hvis de ikke var blant de forhåndsdefinerte bivirkningene, ble de samlet under «andre 

bivirkninger» (eksempelvis seksuell dysfunksjon). Odds ratioer med 95% 

konfidensintervaller ble beregnet for alle bivirkningene, P-verdier < 0.05 ble regnet som 

statistisk signifikant.  

 

Gartlehner (2008) 

Gartlehner et al (2008) gjorde en systematisk oversikt og metaanalyse av randomiserte 

kontrollerte studier, eksperimentelle og observasjonelle studier for å se på komparativ risiko 

for bivirkninger blant SSRI ved alvorlig depresjon hos voksne16. Intervensjonen inkluderte 

citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin og sertralin. Oversikten 

omfatter 32 randomiserte kontrollerte studier med direkte sammenlikninger mellom ulike 

SSRI (Citalopram: 5 vs. escitalopram, 1 vs. fluoksetin, 1 vs. fluvoksamin, 1 vs. paroksetin. 

Escitalopram: 1 vs. fluoksetin, 2 vs. paroksetin, 1 vs. sertralin. Fluoksetin: 2 vs. fluvoksamin, 

7 vs. paroksetin, 11 vs. sertralin) og 21 observasjonelle studier med >740 000 pasienter. De 

32 randomiserte studiene inkluderte totalt 7714 pasienter fordelt på ulike SSRI (1808 på 

fluoksetin, 1449 på sertralin, 1461 på escitalopram, 1396 på paroksetin, 1231 på citalopram 

og 369 på fluvoksamin). Inklusjonskriteriene omfattet at artiklene sammenliknet minst to 

SSRI direkte og at behandlingsperioden var på over 6 uker. Utfallet var spesifikke 

bivirkninger (gastrointestinale, vektendring, svimmelhet og andre), alvorlige bivirkninger 

(suicidalitet, hyponatremi, seksuell dysfunksjon og andre bivirkninger) og seponering grunnet 

bivirkninger. Observasjonelle studier ble begrenset til studier med ³100 pasienter.  

 

																																																								
16	G.	Gartlehner	et	al.,	"Comparative	Risk	for	Harms	of	Second-Generation	Antidepressants	:	A	Systematic	
Review	and	Meta-Analysis,"	Drug	safety	:	an	international	journal	of	medical	toxicology	and	drug	
experience	31,	no.	10	(2008).	
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Kennedy 2009 (escitalopram) 

Kennedy et al (2009) gjorde en metaanalyse for å undersøke den relative effekten av 

escitalopram med andre SSRI (citalopram, fluoksetin, paroksetin, sertralin) og SNRI ved 

alvorlig depresjon og hadde bivirkningsprofil som et sekundært utfall17. Studien inkluderte 15 

randomiserte kontrollerte dobbelt-blindede studier (7 vs. citalopram, 3 vs. fluoksetin, 2 vs. 

paroksetin, 2 vs. sertralin og 1 tre-armet studie med escitalopram vs. citalopram og sertralin). 

Oversikten inkluderte totalt 4040 pasienter, med 2050 pasienter på escitalopram 

sammenliknet med 1990 pasienter på andre SSRI (907 på citalopram, 386 på paroksetin, 380 

på fluoksetin og 317 på sertralin). Inklusjonskriteriene for studien var: voksne > 18 år, 

tilfredsstiller DSM-IV kriteriene for alvorlig depresjon og hadde en HAMD17 score ³16 og 

MADRS score ³ 18, 8 ukers behandling og kun randomiserte, dobbelt-blindede kontrollerte 

studier. Utfallet var endring i MADRS score etter 8 ukers behandling og rapporterte 

bivirkninger fra samme periode. 

 

Cipriani 2009 (escitalopram)  

Cipriani et al (2009) utførte en systematisk oversikt som sammenliknet escitalopram med 

andre SSRI i behandlingen av alvorlig depresjon18. 14 randomiserte studier som 

sammenliknet escitalopram direkte med et annet SSRI ble inkludert (6 vs. citalopram, 4 vs. 

fluoksetin, 2 vs. paroksetin, 2 vs. sertralin). Oversikten inkluderte totalt 4020 pasienter, med 

2019 pasienter på escitalopram sammenliknet med 2001 pasienter på andre SSRI (971 på 

citalopram, 398 på fluoksetin, 386 på paroksetin og 246 på sertralin). Endepunktet ble målt 

etter 8 uker i majoriteten av studiene (1 studie målte endepunkt etter 6 uker og 2 studier etter 

24 uker). Oversikten undersøkte blant annet antall pasienter på escitalopram som opplevde 

spesifikke bivirkninger sammenliknet med andre SSRI.  

 

 

 

 

 

 
																																																								
17	S.	H.	Kennedy,	H.	F.	Andersen,	and	M.	E.	Thase,	"Escitalopram	in	the	Treatment	of	Major	Depressive	
Disorder:	A	Meta-Analysis,"	Current	medical	research	and	opinion	25,	no.	1	(2009).	
18	A.	Cipriani	et	al.,	"Escitalopram	Versus	Other	Antidepressive	Agents	for	Depression,"	Cochrane	
Database	of	Systematic	Reviews,	no.	2	(2009).	
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Cipriani 2010 (sertralin) 

Cipriani et al (2010) utførte en systematisk oversikt som sammenliknet sertralin med andre 

SSRI i behandling av alvorlig depresjon19. 16 randomiserte studier som sammenliknet 

sertralin direkte med et annet SSRI ble inkludert (7 vs. fluoksetin, 2 vs. escitalopram, 2 vs. 

fluvoksamin, 1 vs. paroksetin, 2 vs. citalopram og 2 tre-armet studier som sammenliknet 

sertralin med paroksetin og fluoksetin). Oversikten inkluderte totalt 3055 pasienter, med 1482 

pasienter på sertralin og 1573 pasienter på andre SSRI (786 på fluoksetin, 243 på 

escitalopram, 148 på paroksetin og 89 på fluvoksamin). Endepunkt ble målt mellom 6-12 

uker og undersøkte blant annet antall pasienter på sertralin som opplevde spesifikke 

bivirkninger sammenliknet med andre SSRI.  

 

Omori, 2010 (fluvoksamin) 

Omori et al (2010) utførte en systematisk oversikt som sammenlikner fluvoksamin med andre 

antidepressiva i behandlingen av alvorlig depresjon20. 8 randomiserte kontrollerte studier som 

sammenliknet fluvoksamin direkte med et SSRI ble inkludert (3 vs. paroksetin, 2 vs. sertralin, 

2 vs. fluoksetin og 1 vs. citalopram). Oversikten inkluderte totalt 915 pasienter, med 484 

pasienter på fluvoksamin sammenliknet med 433 pasienter på andre SSRI (143 på fluoksetin, 

108 på citalopram, 96 på sertralin og 86 på paroksetin). Endepunktet ble målt etter 5.5 uker 

med behandling og undersøkte blant annet antall pasienter på fluvoksamin som opplevde 

spesifikke bivirkninger sammenliknet med andre SSRI. 

 

Cipriani 2012 (citalopram) 

Cipriani et al (2012) utførte en systematisk oversikt som sammenliknet citalopram med andre 

SSRI i behandlingen av alvorlig depresjon21. 18 randomiserte studier som sammenliknet 

citalopram direkte med et annet SSRI ble inkludert (7 vs. escitalopram, 4 vs. fluoksetin, 4 vs. 

sertralin, 1 vs. fluvoksamin, 1 vs. paroksetin, og 1 tre-armet studie som sammenliknet 

citalopram med escitalopram og sertralin). Oversikten inkluderte totalt 4542 pasienter, med 

2255 pasienter på citalopram sammenliknet med 2287 pasienter på andre SSRI (1152 på 
																																																								
19	Cipriani,	A.,	T.	La	Ferla,	T.	A.	Furukawa,	A.	Signoretti,	A.	Nakagawa,	R.	Churchill,	H.	McGuire,	and	C.	
Barbui.	"Sertraline	Versus	Other	Antidepressive	Agents	for	Depression."	[In	English].	Cochrane	Database	
of	Systematic	Reviews	4,	no.	4	(2010/04/14	2010):	CD006117.	
20	Omori,	I.	M.,	N.	Watanabe,	A.	Nakagawa,	A.	Cipriani,	C.	Barbui,	H.	McGuire,	R.	Churchill,	and	T.	A.	
Furukawa.	"Fluvoxamine	Versus	Other	Anti‐Depressive	Agents	for	Depression."	Cochrane	Database	of	
Systematic	Reviews,	no.	3	(2010). 
21	Cipriani,	A.,	M.	Purgato,	T.	A.	Furukawa,	C.	Trespidi,	G.	Imperadore,	A.	Signoretti,	R.	Churchill,	N.		
Watanabe,	and	C.	Barbui.	"Citalopram	Versus	Other	Anti‐Depressive	Agents	for	Depression."	Cochrane		
Database	of	Systematic	Reviews,	no.	7	(2012).			
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escitalopram, 455 på sertralin, 372 på fluoksetin, 199 på paroksetin og 109 på fluvoksamin). 

Endepunktet ble målt mellom 6-12 uker og undersøkte blant annet antall pasienter på 

citalopram som opplevde spesifikke bivirkninger sammenliknet med andre SSRI.  

 

Purgato, 2014 (paroksetin) 

Purgato et al (2014) utførte en systematisk oversikt som sammenliknet paroksetin med andre 

antidepressiva i behandlingen av alvorlig depresjon22. 21 randomiserte kontrollerte studier 

som sammenliknet paroksetin direkte med et annet SSRI ble inkludert (14 vs. fluoksetin, 3 

vs. fluvoksamin, 2 vs. escitalopram, 1 vs. sertralin, 1 vs. citalopram og 1 tre-armet studie som 

sammenliknet paroksetin med fluoksetin og sertralin). Oversikten inkluderte totalt 4495 

pasienter, med 2331 pasienter på paroksetin sammenliknet med 2164 pasienter på andre SSRI 

(1323 på fluoksetin, 293 på escitalopram, 272 på sertralin, 207 på citalopram og 69 på 

fluvoksamin). Endepunktet ble målt etter 6-12 uker og undersøkte blant annet antall pasienter 

på paroksetin som opplevde spesifikke bivirkninger sammenliknet med andre SSRI.  

 

Oversikt over studiene (med forfatter, år, populasjon, intervensjon, sammenlikning, utfall og 

studiens varighet) er oppsummert i følgende tabell: 
Forfattere År Populasjon Intervensjon Sammenlikning Utfall Varighet 

Gartlehner, 
G., et al  

2008 Voksne > 18 
år, menn og 
kvinner med 
alvorlig 
depresjon.  

Citalopram, 
escitalopram, 
fluoksetin, 
fluvoksamin, 
paroksetin, 

sertralin  

Citalopram, 
fluoksetin, 
fluvoksamin, 
paroksetin, 
sertralin, 

escitalopram.  

Sammenlikning av spesifikke 
bivirkninger 
(gastrointestinale, 
vektendring, svimmelhet og 
andre) og alvorlige 

bivirkninger (suicidalitet, 
hyponatremi, seksuell 
dysfunksjon og andre) mellom 
ulike SSRI.  

6 uker 

Cipriani, 
A., et al 

2009 Se Purgato 
(2014) 

Escitalopram Citalopram, 
fluoksetin, 
paroksetin, 
sertralin 

Se Purgato (2014) 8 uker 

Kennedy, 

S. H., et al 

2009 Voksne > 18 

år, menn og 
kvinner med 
unipolar 

Escitalopram Citalopram, 

fluoksetin, 
paroksetin, 
sertralin 

Rapportering av bivirkninger 

blant pasienter på 
escitalopram sammenliknet 
med andre SSRI. 

8 uker  

																																																								
22	Purgato,	M.,	D.	Papola,	C.	Gastaldon,	C.	Trespidi,	L.	R.	Magni,	C.	Rizzo,	T.	A.	Furukawa,	et	al.		
"Paroxetine	Versus	Other	Anti‐Depressive	Agents	for	Depression."	Cochrane	Database	of		
Systematic	Reviews,	no.	4	(2014).	
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alvorlig 
depresjon 

med 
HAMD17 
score > 16 
eller MADRS 
score >18.  

Omori, I. 
M., et al 

2010 Se Purgato 
(2014) 

Fluvoksamin Citalopram, 
fluoksetin, 
paroksetin, 
sertralin 

Se Purgato (2014) 5.5 uker 

Cipriani, 
A., et al 

2010 Se Purgato 
(2014) 

Sertralin Citalopram, 
fluoksetin, 
fluvoksamin, 
paroksetin, 
escitalopram 

Se Purgato (2014) 6-12 
uker  

Cipriani, 
A., et al 

2012 Se Purgato 
(2014) 

Citalopram  Fluoksetin, 
fluvoksamin, 
paroksetin, 
sertralin, 

escitalopram  

Se Purgato (2014) 6-12 
uker 

Purgato, 
M., et al 

2014 Voksne > 18 
år, menn og 
kvinner. 

Unipolar 
alvorlig 
depresjon ved 
DSM-III, 
DSM-III-R, 

DSM-IV og 
ICD-10.  

Paroksetin Citalopram, 
fluoksetin, 
fluvoksamin, 

sertralin, 
escitalopram 

Sammenlikning av 
bivirkninger 
(søvnighet/døsighet, 

insomnia, munntørrhet, 
forstoppelse, hypotensjon, 
agitasjon/angst, 
urinveisplager, suicidalitet, 
oppkast, kvalme, diare og 

andre) mellom ulike SSRI.   

6-12 
uker 

 

Dosering 

Alle de inkluderte studiene i de systematiske oversiktene ble gjennomgått for å undersøke 

hvilken dose medikamentene ble gitt i. Doseringer lavere enn vanlig døgndose kan gi færre 

bivirkninger og tilsvarende høyere doseringer enn maksimal døgndose kan gi flere 

bivirkninger. Det er derfor viktig å undersøke hvilke doseringsintervall sammenlikningene 

har basert seg på for å gi en realistisk bivirkningsprofil som gjenspeiler de dosene som 

anvendes klinisk. Oversikt over vanlig døgndose og maksimal døgndose for behandling av 
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alvorlig depresjon med SSRI finnes i vedlegg 1, tabell 1 (s. 44). Disse tallene følger norske 

retningslinjer og gjelder ikke med sikkerhet for alle de ulike landene studiene er utført i.  

 

Gartlehner (2008) så på komparativ risiko for bivirkninger blant alle SSRI. I 24/32 studier ble 

de direkte sammenlikningene mellom to SSRI gjort innenfor medikamentenes 

referanseområder, i 8/32 studier ble sammenlikningene gjort mellom to SSRI hvor enten 

en/begge inkluderte pasienter på doseringer utenfor referanseområdet. 3 studier inkluderte 

pasienter på 20-80 mg/d fluoksetin (maksimal døgndose: 60 mg/d), 3 studier inkluderte 

pasienter på 50-200 mg/d sertralin (maksimal døgndose: 150 mg/d), 1 studie inkluderte 

pasienter på 20-60 mg/d citalopram (maksimal døgndose: 50 mg/d) og 1 tre-armet studie 

inkluderte pasienter på 20-60 mg/d paroksetin og 50-200 mg/d sertralin (maksimale 

døgndoser, respektivt: 50 og 150 mg/d).  

 

Kennedy (2009) sammenliknet escitalopram med andre SSRI. I alle de 15 inkluderte studiene 

var escitalopram gitt i doser innenfor referanseområdet (5-20 mg/d). 2 studier inkluderte 

pasienter på 50-200 mg/d sertralin, hvor maksimal døgndose er 150 mg/d. 1 studie inkludert 

pasienter på 10-40 mg/d citalopram, hvor vanlig dose er 20-40 mg/d. Cipriani (2009) 

sammenliknet også escitalopram med andre SSRI. I liket med Kennedy (2009) ble 

escitalopram gitt i doser innenfor referanseområdet. De 2 studiene med doser høyere enn 

maksimal døgndose i Kennedy (2009) overlapper også med Cipriani (2009). 1 av studiene 

inkluderte pasienter på 10-20 mg/d citalopram.  

 

Cipriani (2010) sammenliknet sertralin med andre SSRI. I 10/16 studier var sertralin gitt i 

doser innenfor referanseområdet (50-150 mg/d) og i 6/16 studier var sertralin gitt i 

doseringsintervallet 50-200 mg/d. 2 av studiene inkluderte pasienter på 20-60 mg/d 

citalopram (maksimal døgndose: 40 mg/d) og 2 av studiene inkluderte pasienter på 20-60 

mg/d paroksetin (maksimal døgndose: 50 mg/d).  

 

Omori (2010) sammenliknet fluvoksamin med andre SSRI. I alle de 8 inkluderte studiene var 

fluvoksamin gitt i doser innenfor referanseområdet (50-300 mg/d). 2 av studiene inkluderte 

pasienter på 50-200 mg/d sertralin (maksimal døgndose: 150 mg/d) og 1 av studiene 

inkluderte pasienter på 20-80 mg/d fluoksetin (maksimal døgndose: 60 mg/d).  

 

Cipriani (2012) sammenliknet citalopram med andre SSRI. I 13/18 studier var citalopram gitt 

i doser innenfor referanseområdet (20-40 mg/d), og i 5/18 studier var citalopram gitt i 
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doseringsintervaller utenfor referanseområdet (4 studier med 20-60 mg/d og 1 studie med 10-

20 mg/d). Sammenlikningene paroksetin, fluoksetin, escitalopram, sertralin og fluvoksamin 

ble gitt i doser innenfor referanseområdet.  

 

Purgato (2014) sammenliknet paroksetin med andre SSRI. I 20/21 studier var paroksetin gitt i 

doser innenfor referanseområdet (10-50 mg/d), og i 1/21 studier var paroksetin gitt i 

doseringsintervallet 20-60 mg/d. 5 av studiene inkluderte pasienter på 20-80 mg/d fluoksetin 

(maksimal døgndose: 60 mg/d) og 1 av studiene inkluderte pasienter på 50-200 mg/d sertralin 

(maksimal døgndose: 50-200).  

 

De systematiske oversiktene har et overveiende flertall av studier som inkluderer pasienter på 

medikamenter innenfor doseringsintervallet. Enkelte studier har allikevel sammenlikninger 

mellom SSRI ved lavere og høyere doseringer, noe som kan påvirke insidensen av 

bivirkninger. Fullstendig over de inkluderte studiene med intervensjon, sammenlikning og 

dosering er angitt i vedlegg 5, tabell 3 (s. 54). 

 

Kvalitetsvurdering 

Alle de 7 systematiske oversiktene har blitt kritisk vurdert ved hjelp av Helsebibliotekets 

sjekkliste for å vurdere den vitenskapelige kvaliteten til systematiske oversikter23. Sjekklisten 

er på 10 punkter og kvalitetsvurderingen har vurderingskategoriene: høy, middels/moderat og 

mangelfull. Sjekklisten er vedlagt i vedlegg 6 (s. 53). 6 av 7 oversikter ble vurdert til å 

tilfredsstille kriteriene for høy kvalitet mens 1 av oversiktene (Kennedy 2009) ble vurdert til 

å være av moderat kvalitet. Fullstendig oversikt over kvalitetsvurderingen av hver enkelt 

studie finnes i vedlegg 7, tabell 4 (s. 54) 

 

Overlappende studier  

De systematiske oversiktene i denne litteraturgjennomgangen har undersøkt direkte 

sammenlikninger mellom ulike SSRI og sannsynligheten for at de samme studiene er brukt i 

flere av oversiktene, er relativt høy. Eksempelvis vil Purgato (2014), som sammenliknet 

paroksetin direkte med andre SSRI, ha brukt mange av de samme studiene som Cipriani 

(2012) brukte for å sammenlikne citalopram med paroksetin. Overlappende studier har derfor 

blitt undersøkt for alle oversiktene.  
																																																								
23	Helsebiblioteket	–	Kunnskapsbasert	praksis	–	Kritisk	vurdering	–	Sjekklister	[Internett].	Hentet	
[22.01.19].		
Tilgjengelig	fra:	https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/brukererfaring/k-
handbok_11_vedlegg2_sjekklister.pdf		
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Gartlehner (2008) inkluderte 32 randomiserte kontrollerte studier. 3/32 studier hadde ingen 

overlapping og 29/32 overlappet med minst 1 studie (15/29 overlappet med 1 studie, 7/29 

overlappet med 2 studier og 7/29 overlappet med 3 studier).  

 

Kennedy (2009) inkluderte 16 randomiserte kontrollerte studier. 4/16 studier hadde ingen 

overlapping og 12/16 overlappet med minst 1 studie (2/12 overlappet med 1 studie, 2/12 

overlappet med 2 studier og 8/12 overlappet med 3 studier).  

 

Cipriani (2009) inkluderte 14 randomiserte kontrollerte studier. 2/14 studier hadde ingen 

overlapp og 12/14 overlappet med minst 1 studie (3/12 studier overlappet med 1 studie, 4/12 

studier overlappet med 2 studier, 5/12 studier overlappet med 3 studier).  

 

Omori (2010) inkluderte 8 randomiserte kontrollerte studier. 1/8 studier hadde ingen overlapp 

og 7/8 studier overlappet med minst 1 studie (4/7 studier overlappet med 1 studie og 3/7 

overlappet med 2 studier).  

 

Cipriani (2010) inkluderte 16 randomiserte kontrollerte studier. 4/16 studier hadde ingen 

overlapp og 12/16 overlappet med minst 1 studie (6/12 studier overlappet med 1 studie, 5/12 

studier overlappet med 2 studier og 1/12 studier overlappet med 3 studier).  

 

Cipriani (2012) inkluderte 18 randomiserte kontrollerte studier. 8/18 studier hadde ingen 

overlapp og 10/18 overlappet med minst 1 studie (4/10 overlappet med 1 studie, 2/10 

overlappet med 2 studier og 4/10 overlappet med 3 studier). 

 

Purgato (2014) inkluderte 21 randomiserte kontrollerte studier. 8/21 studier hadde ingen 

overlapp og 13/21 overlappet med minst 1 studie (9/13 overlappet med 1 studie, 2/13 

overlappet med 2 studier og 2/13 overlappet med 3 studier).  

 

Overlapping mellom de systematiske oversiktene er dermed stor og må tas i betraktning når 

man vurderer resultatene. Et eksempel er den prosentvise andel av systematiske oversikter 

som inneholder overlapp med minst 1 studie, som varierer fra 55.6% (Cipriani 2012) til 

90.6% overlapp (Gartlehner 2008 og Purgato 2014). Etter å ha undersøkt overlappende 

studier, undersøker litteratursøket 66 ulike randomiserte kontrollerte studier med 14 069 

pasienter. 3492 pasienter tok fluoksetin, 2747 på citalopram, 2678 på paroksetin, 2526 på 



	22	

escitalopram, 1996 på sertralin og 630 på fluvoksamin.  For fullstendig oversikt over 

overlappende studier med navn på studiene og hvilke systematiske oversikter de er inkludert 

i, se vedlegg 8 tabell 5 (s. 55-56).  

 

Bivirkninger ved bruk av SSRI  

Det første hovedmålet med oppgaven er å se på hvilke bivirkninger som er forårsaket av 

behandling med SSRI ved alvorlig depresjon. Gartlehner (2008) og Kennedy (2009) er de 

eneste studiene i litteraturgjennomgangen som har undersøkt og beskriver de vanligste 

bivirkningene ved bruk av SSRI som gruppe. Studiene i MANGA Study Group 

sammenlikner ett SSRI med et annet og undersøker mange spesifikke bivirkninger, men sier 

ingenting om hvorfor akkurat disse bivirkningene er blitt valgt, insidensen av disse eller om 

dette er de vanligste bivirkningene ved bruk av medikamentene. Gartlehner (2008) og 

Kennedy (2009) blir derfor brukt til å belyse dette.  

 

Ett av resultatene i oversikten til Gartlehner (2008) viser at bivirkningsprofilen blant de ulike 

SSRI var relativt lik, og 63% av pasientene i effektstudier opplevde minst en av følgende 

bivirkning:  

• Kvalme 

• Oppkast 

• Diare  

• Munntørrhet  

• Svetting (hyperhidrose) 

• Hodepine  

• Svimmelhet  

• Seksuell dysfunksjon  

• Vektoppgang  

 

Hodepine, svetting (hyperhidrose) og munntørrhet ble klassifisert som tolerable for 

pasientene, mens kvalme, diare og seksuell dysfunksjon ble klassifisert som mer alvorlige og 

truet fortsettelse av behandlingen. 15% av pasientene behandlet med et SSRI seponerte 

medikamentet grunnet uutholdelige bivirkninger, uten at disse er spesifisert videre i detalj. 

Generelt hadde observasjonsstudiene samme bivirkningsprofiler som effektstudiene, som 

styrker anvendeligheten av funnene. Studiens hovedkonklusjon er at bivirkningsprofilen til 

SSRI er relativt lik, men at frekvensen av ulike bivirkninger kan variere og er av klinisk 



		 23	

relevans ved behandlingsvalg. Sistnevnte undersøkes i mer detalj fra under «bivirkningsprofil 

for de ulike SSRI» på side 20.   

 

Insidensen av bivirkninger fra den systematiske oversikten til Kennedy 2009 er reprodusert i 

følgende tabell:  
Bivirkninger Escitalopram Citalopram, fluoksetin, 

paroksetin, sertralin 

Pasient med 1 eller flere bivirkninger  73.6% 77.4% 

Kvalme  16.5% 15.9% 

Hodepine  15.3% 15.7% 

Insomnia 7.7% 7.6% 

Diare 6.7% 9.3% 

Munntørrhet  6.1% 8.0% 

Svimmelhet 4.8% 4.7% 

Hyperhidrose  3.8% 4.7% 

Fatigue  4.6% 4.4% 

Somnolens 4.0% 3.8% 

Forstoppelse 3.0% 3.9% 

Oppkast  2.0% 2.0% 

Forsinket ejakulasjon (kun undersøkt hos 

men) 

7.4% 6.3% 

 

Totalt var antall pasienter 4040, med 2050 som tok escitalopram (503 av disse var menn) og 

1990 tok andre SSRI (478 av disse var menn). Av disse bivirkningene ble diare og 

munntørrhet i den aktive kontrollgruppen tildelt en signifikant høyere insidens sammenliknet 

med escitalopram, med henholdsvis 9.3% vs. 6.7% for diare (p < 0.001) og 8.0% vs. 6.1% for 

munntørrhet (p < 0.05). For de andre bivirkningene er forskjellene i insidens relativt små og 

forteller om en relativt lik rapportering av bivirkninger blant SSRI. Seponeringsraten før 

fullførte 8 uker grunnet bivirkninger var 5.4% for escitalopram sammenliknet med 6.3% for 

den aktive kontrollgruppen (p = 0.2243).  

 

Av disse resultatene fremkommer det at bruk av ulike SSRI tenderer til å gi de samme 

bivirkningene, men at frekvensen av disse bivirkningene kan varierer når man sammenlikner 

ulike SSRI.  
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Bivirkningsprofil for de ulike SSRI 
 

Det andre hovedmålet med oppgaven er å undersøke om frekvensen av ulike bivirkninger 

varierer mellom de utvalgte SSRI medikamentene. Dersom bivirkningsprofilen er relativt lik 

mellom medikamentene, vil frekvensen av spesifikke bivirkninger være spesielt viktig ved 

valg av antidepressiva for den enkelte pasient.  

 

Gastrointestinale bivirkninger  
De gastrointestinale bivirkningene av SSRI omfatter forstoppelse, diare, kvalme og oppkast.   

 

Forstoppelse 

Cipriani (2009) fant ingen signifikant forskjell i antall pasienter som opplevde forstoppelse 

blant pasienter som tok escitalopram sammenliknet med citalopram (OR: 0.78, 95% CI 0.29-

2.09), fluoksetin (OR: 0.50, 95% CI 0.19-1.28) og paroksetin (OR: 0.40, 95% CI 0.14-1.14). 

Data manglet for å sammenlikne escitalopram med sertralin.  

 

Kennedy (2009) fant ingen signifikant forskjell i den gjennomsnittlige insidensen av 

forstoppelse (3.0% vs. 3.9%) hos pasienter som tok escitalopram sammenliknet med den 

aktive kontrollgruppen (citalopram, fluoksetin, paroksetin og sertralin).  

 

Omori (2010) fant ingen evidens for at fluvoksamin er assosiert med en høyere eller laver 

rate av forstoppelse sammenliknet med paroksetin (OR: 0.46, 95% CI 0.08-2.75). Data 

manglet for å sammenlikne fluvoksamin med citalopram, fluoksetin og sertralin.  

 

Cipriani (2010) fant evidens for at sertralin var assosiert med en lavere insidens av 

forstoppelse sammenliknet med paroksetin (OR: 0.31, 95% CI 0.16-0.58, 2 RCTs, 545 

pasienter). Det var ingen signifikant forskjell i antall pasienter som opplevde forstoppelse 

blant pasienter som tok sertralin sammenliknet med fluoksetin (OR: 1.96, 95% CI 0.35-

10.95) og fluvoksamin (OR: 1.17, 95% CI 0.43-3.19). Data manglet for å sammenlikne 

sertralin med citalopram og escitalopram.  

 

Cipriani (2012) fant ingen signifikant forskjell i antall pasienter som opplevde forstoppelse 

blant pasienter som tok citalopram sammenliknet med escitalopram (OR: 2.82, 95% CI 0.11-

69.84), fluoksetin (OR: 0.35, 95% CI 0.07-1.74) og sertralin (OR: 0.65, 95% CI 0.23-1.88). 

Data manglet for å sammenlikne citalopram med fluvoksamin og paroksetin. 
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Purgato (2014) fant at paroksetin var assosiert med en høyere rate av forstoppelse 

sammenliknet med fluoksetin (OR: 2.71, 95% CI 1.47-5.01, 3 RCTs, 1001 pasienter) og 

sertralin (OR: 3.26, 95% CI 1.73-6.14, 2 RCTs, 545 pasienter). Det var ingen signifikant 

forskjell i antall pasienter som opplevde forstoppelse blant pasienter som tok paroksetin 

sammenliknet med escitalopram (OR: 2.52, 95% CI 0.87-7.29) og fluvoksamin (OR: 2.15, 

95% CI 0.36-12.76). Data manglet for å sammenlikne paroksetin og citalopram.  

 

Av disse resultatene fremkommer det at paroksetin kan være assosiert med en høyere rate av 

forstoppelse sammenliknet med fluoksetin og sertralin.  

 

Diare 

Gartlehner (2008) viser til en prospektiv kohortstudie av 1251 pasienter som ble behandlet 

med et SSRI for alvorlig depresjon. 659 av pasientene tok sertralin og 592 tok andre SSRI 

(paroksetin, fluoksetin og fluvoksamin). Diare ble rapportert hos 14.0% av pasientene som 

tok sertralin vs. 6.8% av pasientene som tok andre SSRI (p < 0.05).  

 

Cipriani (2009) fant evidens for at escitalopram var assosiert med en lavere rate av pasienter 

som opplevde diare sammenliknet med sertralin (OR: 0.49, 95% CI 0.28-0.84, 2 RCTs, 482 

pasienter). Det var ingen signifikant forskjell i antall pasienter som opplevde diare blant 

pasienter som tok escitalopram sammenliknet med citalopram (OR: 0.85, 95% CI 0.55-1.30), 

fluoksetin (OR: 0.76, 95% CI 0.30-1.93) og paroksetin (OR: 0.62, 95% CI 0.31-1.21).  

 

Kennedy (2009) fant en signifikant lavere insidens (6.7% vs. 9.3%, p < 0.001) av diare for 

gruppen behandlet med escitalopram mot den aktive kontrollen som gruppe (citalopram, 

fluoksetin, paroksetin, sertralin). 

 

Omori (2010) fant ingen evidens for at fluvoksamin er assosiert med en høyere eller laver 

rate av diare sammenliknet med paroksetin (OR: 0.36, 95% CI 0.10-1.33), sertralin (OR: 

0.56, 95% CI 0.20-1.59) og fluoksetin (OR: 0.37, 95% CI 0.13-1.07). Data manglet for å 

sammenlikne fluvoksamin med citalopram.  

 

Cipriani (2010) fant evidens for at sertralin var assosiert med en høyere rate av pasienter som 

hadde diare sammenliknet med escitalopram (OR: 2.10, 95% CI 1.22-3.61, 2 RCTs, 489 

pasienter) og paroksetin (OR: 2.51, 95% CI 1.66-3.80, 2 RCTs, 545 pasienter). Det var ingen 
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signifikant forskjell i antall pasienter som opplevde diare blant pasienter som tok sertralin 

sammenliknet med citalopram (OR: 1.54, 95% CI 0.92-2.56), fluoksetin (OR: 1.52, 95% CI 

0.99-2.33) og fluvoksamin (OR: 1.78, 95% CI 0.63-5.08).  

 

Cipriani (2012) fant ingen signifikant forskjell i antall pasienter som opplevde diare blant 

pasienter som tok citalopram sammenliknet med escitalopram (OR: 1.22, 95% CI 0.78-1.92), 

fluoksetin (OR: 2.11, 95% CI 0.34-13.22), paroksetin (OR: 0.73, 95% CI 0.41-1.32) og 

sertralin (OR: 0.63, 95% CI 0.29-1.37). Data manglet for å sammenlikne fluvoksamin og 

citalopram.  

 

Purgato (2014) fant en forskjell i favør av paroksetin over sertralin (OR: 0.40, 95% CI 0.26-

0.60, 2 RCTs, 545 pasienter). Det var ingen forskjell i antall pasienter som opplevde diare 

blant pasienter som tok paroksetin sammenliknet med citalopram (OR: 1.36, 95% CI 0.76-

2.45), escitalopram (OR: 1.62, 95% CI 0.82-3.20), fluoksetin (OR: 0.85, 95% CI 0.63-1.15) 

og fluvoksamin (OR: 2.79, 95% CI 0.75-10.33).  

 

Av disse resultatene fremkommer det at sertralin kan være assosiert med en høyere rate av 

diare sammenliknet med paroksetin og escitalopram.  

 

Kvalme/oppkast  

Cipriani (2009) fant ingen evidens for at escitalopram er assosiert med verken høyere eller 

lavere rate av kvalme sammenliknet med citalopram (OR: 1.04, 95% CI 0.72-2.03), 

fluoksetin (OR: 1.20, 95% CI 0.70-2.03), paroksetin (OR: 0.95, 95% CI 0.63-1.46) og 

sertralin (OR: 1.07, 95% CI 0.67-1.70). De fant heller ingen evidens for at escitalopram er 

assosiert med lavere eller høyere rate av oppkast sammenliknet med citalopram (OR: 1.74, 

95% CI 0.41-7.48), tilsvarende data manglet for fluoksetin, paroksetin og sertralin.  

 

Kennedy (2009) fant ingen signifikant forskjell i den gjennomsnittlige insidensen av oppkast  

 (2.0% vs. 2.0%) eller kvalme (16.5% vs. 15.9%) hos pasienter som tok escitalopram 

sammenliknet med den aktive kontrollen som gruppe (citalopram, fluoksetin, paroksetin og 

sertralin).  

 

Omori (2010) fant ingen evidens for at fluvoksamin er assosiert med en høyere eller laver 

rate av kvalme og oppkast sammenliknet med paroksetin (OR: 0.91, 95% CI 0.46-1.78), 
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sertralin (OR: 1.78, 95% CI 0.73-4.33) og fluoksetin (OR: 0.49, 95% CI 0.21-1.13). Data 

manglet for å sammenlikne fluvoksamin med citalopram.  

 

Cipriani (2010) fant ingen forskjell i antall pasienter som opplevde kvalme blant pasienter 

som tok sertralin sammenliknet med citalopram (OR: 1.12, 95% CI 0.74-1.70), escitalopram 

(OR: 0.96, 95% CI 0.60-1.53) og fluoksetin (OR: 1.02, 95% CI 0.75-1.40), fluvoksamin (OR: 

0.60, 95% CI 0.24-1.50) og paroksetin (OR: 1.12, 95% CI 0.65-1.92). Oversikten hadde 

ingen data på oppkast.  

 

Cipriani (2012) fant ingen evidens for at citalopram var assosiert med lavere eller høyere rate 

av kvalme og oppkast sammenliknet med escitalopram (OR: 0.92, 95% CI 0.49-1.74), 

fluoksetin (OR: 1.46, 95% CI 0.91-2.35), paroksetin (OR: 1.15, 95% CI 0.67-1.95) og 

sertralin (OR: 0.71, 95% CI 0.14-3.64). Data manglet for å sammenlikne citalopram og 

fluvoksamin. 

 

Purgato (2014) fant en forskjell i favør av fluoksetin over paroksetin ved kvalme og oppkast 

(OR: 1.24, 95% CI, 1.02-1.51, 10 RCTs, 2336 pasienter). Det var ingen signifikant forskjell i 

antall pasienter som opplevde kvalme og oppkast på paroksetin sammenliknet med 

citalopram (OR: 0.87, 95% CI 0.51-1.48), escitalopram (OR: 1.05, 95% CI 0.69-1.60), 

fluvoksamin (OR: 1.51, 95% CI 0.54-4.24) og sertralin (OR: 0.89, 95% CI 0.52-1.54).  

 

Av disse resultatene fremkommer det at paroksetin kan være assosiert med en høyere rate av 

kvalme og oppkast sammenliknet med fluoksetin. Noen av studiene (Purgato 2014, Omori 

2012 og Cipriani 2012) omtaler funnet av kvalme og oppkast under ett, mens andre (Cipriani 

2009 og 2012, Kennedy 2009) har undersøkt kvalme og oppkast hver for seg. Forskjellig 

klassifisering av bivirkningene gjør det vanskeligere å sammenlikne dette direkte.  

 

Vektendring  
Vektendringer inkluderer både vektoppgang og vektnedgang.  

 

Gartlehner (2008) viser til en randomisert, dobbelt-blindet studie hvor pasienter med alvorlig 

depresjon ble behandlet med paroksetin, sertralin eller fluoksetin i 32 uker. Pasienter som tok 

paroksetin hadde en signifikant høyere gjennomsnittlig prosentvis vektoppgang (+3.6%, p < 
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0.001) enn de som tok sertralin (+1.0%) eller fluoksetin (-0.2%)24. Et signifikant høyere 

antall pasienter på paroksetin (25.5%) opplevde en vektoppgang ³ 7%, sammenliknet med 

fluoksetin (6.8%) og sertralin (4.2%). Originalstudien (Fava et al 2000) har ikke med OR, RR 

eller HR med konfidensintervall for disse funnene. Konklusjonen til studien var at 

vektoppgang ved langtidsbehandling med SSRI er avhengig av hvilket SSRI man bruker, og 

at paroksetin kan være assosiert med høyest risiko for signifikant vektoppgang.  

 

Cipriani (2009) fant ingen signifikant forskjell i vektoppgang mellom pasienter på 

escitalopram sammenliknet med citalopram (OR: 0.38, 95% CI 0.06-2.37). Data manglet for 

å sammenlikne vektendringer mellom escitalopram med fluoksetin, paroksetin og sertralin.  

 

Kennedy (2009) og Omori (2010) hadde ingen data på vektendringer.  

 

Cipriani (2010) fant ingen signifikant forskjell i vektnedgang mellom pasienter på sertralin 

og citalopram (OR: 1.63, 95% CI 0.52-5.16). Data manglet for å sammenlikne vektendringer 

mellom sertralin med fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin og escitalopram.  

 

Cipriani (2012) fant ingen signifikant forskjell i vektoppgang mellom pasienter på citalopram 

sammenliknet med escitalopram (OR: 1.21, 95% CI 0.55-2.64) og sertralin (OR: 0.85, 95% 

CI 0.48-1.49).  

 

Purgato (2014) fant ingen signifikant forskjell i vektoppgang eller vektnedgang mellom 

pasienter på paroksetin og fluoksetin (OR: 0.99, 95% CI 0.27-3.59 for vektoppgang og OR: 

0.42, 95% CI 0.11-1.55 for vektnedgang). Data manglet for å sammenlikne vektendring 

mellom paroksetin med citalopram, fluvoksamin, sertralin og escitalopram.  

 

Av disse resultatene fremkommer det at SSRI ikke virker å være assosiert med forskjeller i 

vektendring, dette gjelder for sammenlikningene mellom citalopram og escitalopram 

(Cipriani 2009, 2012), sertralin og citalopram (Cipriani 2010), paroksetin og fluoksetin 

(Purgato 2014). Data manglet for flere direkte sammenlikninger mellom SSRI, og gjør 

konklusjonen mangelfull. Vektendring for disse sammenlikningene ble målt etter 8 uker 

(Cipriani 2009) og 12 uker (Cipriani 2010, 2012 og Purgato 2014). Gartlehner (2008) så på 

																																																								
24	Fava	M,	Judge	R,	Hoog	SL,	et	al.	Fluoxetine	versus	sertraline	and	paroxetine	in	major	depressive	
disorder:	changes	in	weight	with	long-term	treatment.	J	Clin	Psychiatry	2000;	61	(11):	863-7 
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vektendring ved langtidsbehandling (32 uker) og fant at sertralin var assosiert med et 

signifikant høyere antall pasienter som opplevde vektoppgang sammenliknet med fluoksetin 

og sertralin. Dette kan tyde på at selv om medikamentene ikke er assosiert med vektendring 

ved korttidsbehandling, så er det en mulighet for pasientene kan oppleve dette ved 

langtidsbehandling. For få av de inkluderte studiene undersøkte dette.  

 

Agitasjon og angst  
Agitasjon omfatter psykomotorisk uro og angst kjennetegner følelsen av frykt eller sterkt 

ubehag.  

 

Gartlehner (2008) og Kennedy (2009) undersøkte ikke bivirkningene agitasjon/angst, og ble 

heller ikke nevnt når disse studiene undersøkte de vanligste bivirkningene knyttet til SSRI.  

 

Cipriani (2009) fant ingen evidens for at escitalopram er assosiert med verken høyere eller 

lavere rate av pasienter som opplevde agitasjon/angst sammenliknet med citalopram (OR: 

4.38, 95% CI 0.48-39.64) eller fluoksetin (OR. 0.63, 95% CI 0.26-1.47). Data manglet for å 

sammenlikne escitalopram med paroksetin og sertralin.  

 

Omori (2010) fant ingen evidens for at fluvoksamin er assosiert med verken høyere eller 

lavere rate av pasienter som opplevde agitasjon/angst sammenliknet med paroksetin (OR: 

1.31, 95% CI 0.13-12.78), sertralin (OR: 1.12, 95% CI 0.45-2.80) eller fluoksetin (OR: 0.47, 

95% CI 0.21-1.05). Data manglet for å sammenlikne fluvoksamin med citalopram.  

 

Cipriani (2010) fant ingen evidens for at sertralin var assosiert med verken høyere eller lavere 

rate av agitasjon/angst sammenliknet med fluoksetin (OR: 0.95, 95% CI 0.62-1.46), 

fluvoksamin (OR: 1.38, 95% CI 0.58-3.32) eller paroksetin (OR: 0.91, 95% CI 0.53-1.59). 

Data manglet for å sammenlikne sertralin med citalopram og escitalopram.  

 

Cipriani (2012) fant ingen evidens for at citalopram var assosiert med lavere rate av 

agitasjon/angst sammenliknet med escitalopram (OR: 0.79, 95% CI 0.07-9.51), fluoksetin 

(OR: 1.04, 95% CI 0.50-2.16) eller sertralin (OR:2.96, 95% CI 0.30-29.12). Data manglet for 

å sammenlikne citalopram med fluvoksamin og paroksetin.  

 

Purgato (2014) fant ingen signifikant forskjell i antall pasienter som opplevde agitasjon/angst 

blant pasienter som tok paroksetin sammenliknet med fluoksetin (OR: 1.15, 95% CI 0.75-
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1.77), fluvoksamin (OR: 2.15, 95% CI 0.36-12.76) eller sertralin (OR: 1.19, 95% CI 0.66-

2.13). Det manglet data for å sammenlikne paroksetin med citalopram og escitalopram.  

 

Ut fra disse resultatene er det vanskelig å trekke noen konklusjoner om ett SSRI gir høyere 

eller lavere risiko for agitasjon/angst sammenliknet med et annet. Ingen av 

sammenlikningene viste en høyere eller lavere risiko for noen av medikamentene, og det kan 

tyde på at det ikke er signifikante forskjeller i pasienter som opplevde agitasjon/angst ved 

bruk av SSRI. Det mangler en del data for direkte sammenlikninger mellom enkelte SSRI 

(paroksetin vs. citalopram og escitalopram, fluvoksamin vs. citalopram, escitalopram vs. 

sertralin og sertralin vs. citalopram), som gjør sammenlikningen mangelfull.  

 

Seksuell dysfunksjon  
Seksuell dysfunksjon er et fellesbegrep for seksuelle funksjonsforstyrrelser og omfatter blant 

annet redusert libido, forsinket orgasme/ejakulasjon, anorgasmi, erektil dysfunksjon/redusert 

vaginalsekresjon25. 
 

Gartlehner (2008) beskriver en spansk prospektiv, observasjonell studie med 1022 pasienter 

som undersøkte insidensen av seksuell dysfunksjon assosiert med behandling av SSRI 

(ekskludert escitalopram)26. Alle pasientene hadde normal seksualfunksjon ved studiens start 

og endepunktet ble mål ved bruk av et standardisert spørreskjema for seksuell dysfunksjon 

(PRSexDQ, Psychotropic-Related Sexual Dysfunction Questionare). Spørreskjema inkluderer 

spørsmål om redusert libido, forsinket orgasme, anorgasmi/ingen ejakulasjon, og erektil 

dysfunksjon/redusert vaginalsekresjon. Pasientene ble fulgt over 6 måneders behandling med 

et antidepressiva og seksuell dysfunksjon ble målt hver gang pasientene møtte opp i 

poliklinikk. Resultatet viser at 59% av pasientene rapporterte en form for seksuell 

dysfunksjon. Menn hadde en høyere frekvens av seksuell dysfunksjon enn kvinner (62.4% vs. 

56.9%). Citalopram hadde høyest insidens av seksuell dysfunksjon (73%) etterfulgt av 

paroksetin (71%), sertralin (62.9%), fluvoksamin (62.3%) og fluoksetin (57.7%).  

 

																																																								
25	Den	Norske	Legeforeningen	[Internett].	Hentet	[10.07.18].	Tilgjengelig	fra:	
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-gynekologi-
2015/Seksuelle-dysfunksjoner/	
26Montejo	AL,	Llorca	G,	Izquierdo	JA,	et	al.	Incidence	of	sexual	dysfunction	associated	with	antidepressant	
agents:	a	prospective	multicenter	study	of	1022	outpatients.	Spanish	Working	Group	for	the	Study	of	
Psychotropic-Related	Sexual	Dysfunction.	J	Clin	Psychiatry	2001;	62	Suppl.	3:	10-21 
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Studien til Montejo et al (2001), som Gartlehner (2008) viser til, undersøker også frekvensen 

av de ulike parameterne for seksuell dysfunksjon, tallene fra studien er reprodusert i følgende 

tabell:  
Seksuell bivirkning  Fluoksetin 

(N=279) 
Paroksetin 
(N=208) 

Fluvoksamin 
(N=159) 

Sertralin 
(N=159) 

Citalopram 
(N=66) 

Redusert libido  50.2% 63.9% 48.1% 54.7% 62.1% 

Forsinket 
orgasme/ejakulasjon 

49.5% 63.9% 54.5% 56.6% 63.6% 

Anorgasmi/ingen 
ejakulasjon 

39.1% 52.8% 37.6% 47.1% 51.5% 

Erektil 
dysfunksjon/redusert 
vaginalsekresjon  

21.8% 41.4% 20.8% 28.9% 34.8% 

 

Basert på dette konkluderte studien med at redusert libido og forsinket orgasme/ejakulasjon 

er blant de vanligste seksuelle bivirkningene ved bruk av SSRI og at paroksetin (41.4%) har 

signifikant høyere insidens av erektil dysfunksjon/redusert vaginalsekresjon sammenliknet 

med andre SSRI (21.8% for fluoksetin, 20.8% for fluvoksamin, 28.9% for sertralin og 34.8% 

for citalopram).  

 

Cipriani (2009) fant ingen signifikant forskjell i erektil dysfunksjon blant pasienter som tok 

escitalopram sammenliknet med citalopram (OR: 1.59, 95% CI 0.09-28.02), fluoksetin (OR: 

4.58, 95% CI 0.21-98.95) og sertralin (OR: 0.30, 95% CI 0.06-1.59). Det var heller ingen 

signifikant forskjell i redusert libido blant pasienter som tok escitalopram sammenliknet med 

citalopram (OR: 0.87, 95% CI 0.32-2.32), fluoksetin (OR: 1.83, 95% CI 0.52-6.45) og 

sertralin (OR: 1.19, 95% CI 0.34-4.15). Data manglet for å sammenlikne seksuell 

dysfunksjon blant pasienter på escitalopram sammenliknet med paroksetin.  

 

Kennedy (2009) beskriver insidensen av forsinket ejakulasjon blant menn som tok 

escitalopram og menn som tok aktiv kontroll (citalopram, fluoksetin, paroksetin, sertralin). 

Insidensen var henholdsvis 7.4% (n=503) vs. 6.3% (n=478), altså relativt lik.  

 

Omori (2010) fant ingen evidens for at fluvoksamin er assosiert med verken høyere eller 

lavere rate av seksuell dysfunksjon sammenliknet med paroksetin (OR: 0.75, 95% CI 0.29-

1.91), sertralin (OR: 0.28, 95% CI 0.07-1.12) og fluoksetin (OR: 0.52, 95% CI 0.05-5.80). 

Data manglet for å sammenlikne fluvoksamin og citalopram.  
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Cipriani (2010) fant evidens for at sertralin, sammenliknet med paroksetin, er assosiert med 

en lavere insidens av pasienter som opplevde anorgasmi (OR 0.19, 95% CI 0.04-0.89, 1 RCT, 

353 pasienter) og erektil dysfunksjon (OR: 0.29, 95% CI, 0.14-0.60, 2 RCTs, 545 pasienter). 

Det var ingen signifikant forskjell i anorgasmi mellom pasienter på sertralin sammenliknet 

med escitalopram (OR: 4.47, 95% CI 1.04-19.16), fluoksetin (OR: 0.96, 95% CI 0.23-3.94) 

og fluvoksamin (OR: 0.20, 95% CI 0.01-4.19). Det var heller ingen signifikant forskjell i 

erektil dysfunksjon mellom pasienter på sertralin sammenliknet med escitalopram (OR: 0.90, 

95% CI 0.45-1.79), fluoksetin (OR: 0.47, 95% CI 0.08-2.62) og fluvoksamin (OR: 5.14, 95% 

CI 0.52-51.29). Data manglet for å sammenlikne anorgasmi og erektil dysfunksjon mellom 

pasienter på sertralin og citalopram. Redusert libido ble ikke undersøkt i det hele tatt.  

 

Cipriani (2012) fant ingen signifikant forskjell i anorgasmi (OR: 1.96, 95% CI 0.97-3.97), 

erektil dysfunksjon (OR: 2.38, 95% CI 0.61-9.34) eller redusert libido (OR: 0.82, 95% CI 

0.41-1.66) blant pasienter på citalopram sammenliknet med sertralin. Det ble heller ikke 

funnet noen signifikant forskjell i erektil dysfunksjon blant pasienter på citalopram 

sammenliknet med escitalopram (OR: 0.19, 95% CI 0.01-4.02), data manglet for å 

sammenlikne anorgasmi og redusert libido. Data manglet for å sammenlikne anorgasmi, 

erektil dysfunksjon og redusert libido mellom citalopram og fluoksetin, fluvoksamin og 

paroksetin.  

 

Purgato (2014) fant en signifikant forskjell i ejakulasjonsforstyrrelser mellom pasienter på 

paroksetin sammenliknet med fluoksetin (OR 3.17, 95% CI 1.62-6.20) og sertralin (OR 3.50, 

95% CI 1.68-7.28).  Data manglet for å sammenlikne ejakulasjonsforstyrrelser mellom 

paroksetin og fluvoksamin, citalopram og escitalopram.  

 

Av disse resultatene fremkommer det at paroksetin kan være assosiert med en høyere 

insidens av ejakulasjonsforstyrrelser sammenliknet med fluoksetin og sertralin.  

 

Suicidalitet  
Suicidalitet omfatter selvskading, selvmordsforsøk og selvmord.  

 

 

Selvmordsforsøk 

Gartlehner (2008) og Kennedy (2009) undersøkte ikke selvmordsforsøk som bivirkning.  
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Cipriani (2009) så på 3 studier som sammenliknet selvmordsforsøk blant pasienter på 

escitalopram eller citalopram, med 6 forsøk blant 544 pasienter som brukte escitalopram mot 

3 forsøk blant 430 pasienter som brukte citalopram. Denne forskjellen var ikke statistisk 

signifikant (OR: 1.48, 95% CI, 0.40-5.45). Data manglet for å sammenlikne selvmordsforsøk 

mellom escitalopram og fluoksetin, paroksetin og sertralin.  

 

Omori (2010) så på 4 studier som sammenliknet selvmordsforsøk (2 fluvoksamin vs. 

fluoksetin, 1 fluvoksamin vs. paroksetin og 1 fluvoksamin vs. citalopram): 

• Fluvoksamin vs. fluoksetin: 1 selvmordsforsøk blant 141 pasienter på fluvoksamin 

mot 2 forsøk blant 143 pasienter på fluoksetin (OR: 0.74, 95% CI 0.05-10.05).  

• Fluvoksamin vs. paroksetin: 1 selvmordsforsøk blant 64 pasienter på fluvoksamin mot 

0 forsøk blant 56 pasienter på paroksetin (OR: 2.67, 95% CI, 0.11-66.85) 

• Fluvoksamin vs. citalopram: 4 selvmordsforsøk blant 109 pasienter på fluvoksamin 

mot 0 forsøk blant 108 pasienter på citalopram (OR: 9.26, 95% CI, 0.49-174.04). 

Ingen av disse forskjellene var signifikante. Data manglet for å sammenlikne fluvoksamin 

med sertralin.  

 

Cipriani (2010) så på 3 studier som sammenliknet antall selvmordsforsøk blant pasienter på 

sertralin og fluoksetin, med 4 forsøk blant 347 pasienter på sertralin mot 2 forsøk blant 346 

pasienter på fluoksetin. Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant (OR: 1.65, 95% CI, 

0.32-8.40). Data manglet for å sammenlikne sertralin med citalopram, fluvoksamin, 

paroksetin og escitalopram.  

 

Cipriani (2012) hadde ingen data som så på antall selvmordsforsøk blant pasienter på 

citalopram sammenliknet med fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin og escitalopram.  

 

Purgato (2014) så på 2 studier som sammenliknet antall selvmordsforsøk blant pasienter på 

paroksetin eller fluoksetin, med 0 forsøkt blant 157 pasienter på paroksetin mot 3 forsøk blant 

157 pasienter på fluoksetin. Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant (OR: 0.25, 95% 

CI 0.03-2.30). Data manglet for å sammenlikne paroksetin med citalopram, fluvoksamin, 

sertralin og escitalopram.  

 

Ut fra disse resultatene er det vanskelig å trekke noen konklusjoner om at ett SSRI gir høyere 

eller lavere risiko for selvmordsforsøk sammenliknet med et annet SSRI. Sammenlikningene 
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er begrenset av få studier, få pasienter per studie og manglende data for å sammenlikne flere 

av medikamentene.  

 

Selvmord 

Gartlehner (2008) har sett på suicidalitet som en bivirkning og viser til 6 observasjonelle 

studier med data på >800 000 pasienter ble undersøkt for å sammenlikne risiko for 

suicidalitet blant pasienter behandlet med SSRI. Ingen forskjeller i risiko for suicidalitet ble 

funnet mellom de ulike medikamentene (ingen av studiene inkluderte data på escitalopram). 

Dette funnet har en del begrensninger ved at studiene er basert på retrospektive kohortstudier 

med tilsløringsfaktorer, som f. eks pasienter med høyere risiko for suicidalitet behandles med 

andre medikamenter enn SSRI og vil kunne påvirke insidensen.  

 

Cipriani (2009) så på 1 studie som sammenliknet antall selvmord blant pasienter på 

escitalopram eller citalopram, hvor 0/142 pasienter på escitalopram begikk selvmord mot 

1/152 pasienter på citalopram. Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant, OR 0.35 (95% 

CI, 0.01-8.77). Data manglet for å sammenlikne escitalopram med fluoksetin, fluvoksamin og 

sertralin.  

 

Kennedy (2009) undersøkte ikke selvmord som bivirkning.  

 

Omori (2010) så på 1 studie som sammenliknet selvmord blant pasienter som tok 

fluvoksamin eller citalopram, hvor 0/109 pasienter på fluvoksamin begikk selvmord mot 

1/108 pasienter på citalopram. Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant (OR 0.33, 95% 

CI 0.01-8.12). Data manglet for å sammenlikne fluvoksamin med fluoksetin, paroksetin og 

sertralin.  

 

Cipriani (2010) så på 1 studie som sammenliknet antall selvmord blant pasienter på 

fluvoksamin eller citalopram, hvor 0/109 pasienter på fluvoksamin begikk selvmord mot 

1/108 pasienter på citalopram. Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant (OR: 0.33, 

95% CI 0.01-8.12). Data manglet for å sammenlikne fluvoksamin med fluoksetin, paroksetin 

og sertralin.  

 

Cipriani (2012) så på 2 studier som så på sammenliknet antall selvmord (citalopram vs. 

escitalopram og citalopram vs. fluvoksamin). Blant pasienter på citalopram begikk 1/152 

pasienter selvmord sammenliknet med 0/142 pasienter på escitalopram, denne forskjellen var 
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ikke statistisk signifikant (OR: 2.81, 95% CI 0.11-69.84). Blant pasienter på citalopram 

begikk 1/108 pasienter selvmord sammenliknet med 0/109 pasienter på fluvoksamin, denne 

forskjellen var ikke statistisk signifikant (OR: 3.06, 95% CI 0.12-75.85). Data manglet for å 

sammenlikne citalopram med fluoksetin, paroksetin og sertralin. 

 

Purgato (2014) så på 1 studie som sammenliknet antall selvmord blant pasienter på 

paroksetin eller fluoksetin, hvor 1/68 pasienter på paroksetin begikk selvmord mot 1/70 

pasienter på fluoksetin. Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant (OR: 1.03, 95% CI 

0.06-16.80). Data manglet for å sammenlikne paroksetin med citalopram, fluvoksamin, 

sertralin og escitalopram. 

 

Ut fra disse resultatene er det vanskelig å trekke noen konklusjoner om at ett SSRI gir høyere 

eller lavere risiko for selvmord sammenliknet med et annet SSRI. Sammenlikningene er 

begrenset av få studier, få pasienter per studie og manglende data for å sammenlikne flere av 

medikamentene.  

 

Sjeldne bivirkninger  
Sjeldne bivirkninger er bivirkninger som forekommer hos mer enn 1 av 10 000 pasienter, og 

svært sjeldne bivirkninger er kun beskrevet i enkelte tilfeller og forekommer hos færre enn 1 

av 10 000 pasienter27. I litteraturen finnes det rapporterte tilfeller av serotonergt syndrom28 og 

hyponatremi29 som sjeldne bivirkninger ved bruk av SSRI. I den systematiske oversikten til 

Gartlehner (2008) var det utilstrekkelig evidens blant effektstudier og observasjonelle studier 

for å si noe om den komparative risikoen for å utvikle noen av disse bivirkningene ved bruk 

av SSRI. Tilfeller med serotonergt syndrom og hyponatremi ble heller ikke rapportert eller 

nevnt i Cipriani (2009, 2010, 2012), Kennedy (2009), Omori (2010) eller Purgato (2014). 

Dette betyr likevel ikke at man kan avvise at det kan være en sammenheng mellom disse 

bivirkningene og bruk av SSRI, og reflekterer heller en den manglende anvendelsen av 

randomiserte kontrollerte studier til å si noe om sjeldne bivirkninger. De randomiserte 

kontrollerte studiene har kort varighet, inkluderer et relativt lite antall pasienter og er 

																																																								
27	Statens	Legemiddelverk	–	Bivirkninger	[Internett].	Hentet	[19.12.18].	Tilgjengelig	fra:	
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/sporsmal-og-svar-om-
bivirkninger-av-legemidler#hvor-ofte-forekommer-bivirkninger?	
28	Mason	PJ,	Morris	VA,	Balcezak	TJ.	Serotonin	syndrome:	presentation	of	2	cases	and	review	of	the	
literature.	Medicine	(Baltimore)	2000;	79	(4):	201-9	
29	S.	K.	Wright	and	S.	Schroeter,	"Hyponatremia	as	a	Complication	of	Selective	Serotonin	Reuptake	
Inhibitors,"	J	Am	Acad	Nurse	Pract	20,	no.	1	(2008).	
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selektive for pasienter med lav komorbiditet. Dette svekker oversiktenes evne til å kunne 

trekke konklusjoner om sjeldne bivirkninger. 

 

Oppsummering av hovedfunnene  
Litteraturgjennomgangens hovedfunn er at SSRI tenderer til å gi det samme spekteret av 

bivirkninger, men at frekvensen av disse bivirkningene kan varierer når man sammenlikner 

ulike SSRI direkte. Av disse sammenlikningene, har litteraturgjennomgangen resultert i 

enkelte funn i forskjeller mellom SSRI. Gastrointestinale: paroksetin kan være assosiert med 

en høyere rate av forstoppelse sammenliknet med fluoksetin og sertralin, sertralin kan være 

assosiert med en høyere rate av diare sammenliknet med paroksetin og escitalopram, og at 

paroksetin kan være assosiert med en høyere rate av kvalme og oppkast sammenliknet med 

fluoksetin. Ingen av medikamentene var assosiert med høyere eller lavere frekvens av 

agitasjon og angst. Seksuell dysfunksjon: paroksetin kan være assosiert med en høyere 

insidens av ejakulasjonsforstyrrelser sammenliknet med fluoksetin og sertralin. Det var 

mangelfull evidens for å finne forskjeller i vektendring, suicidalitet og sjeldne bivirkninger 

mellom ulike SSRI. Resultatene er begrenset av at det mangler sammenlikninger mellom 

enkelte SSRI for flere av bivirkningene, og man kan derfor ikke utelukke om det finnes flere 

forskjeller eller likheter i bivirkningsprofilen mellom medikamentene.  
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4 Diskusjon  
 

I prosjektoppgaven har jeg gjort et litteratursøk over systematiske oversikter for å finne ulike 

bivirkninger av SSRI og bivirkningsprofilen til de enkelte medikamentene. I gjennomgangen 

av oppgaven hører det med å gjøre en kritisk vurdering av arbeidet.  

 

Oppgavevalg  

Systematiske oversikter prøver å finne alle relevante enkeltstudier med sammenliknbare 

resultater og sammenfatter dette i en ny analyse. I denne prosessen har forfatterne brukt en 

systematisk og eksplisitt fremgangsmåte for å identifisere, vurdere og oppsummere de 

relevante studiene om bivirkninger av SSRI. Fordeler med systematiske gjennomganger er 

blant annet at de oppsummerer ved å se på all tilgjengelig evidens, oppsummerer resultater 

fra et stort antall artikler og kan identifisere hvor anvendelige disse funnene er. Tilsvarende 

ulemper kan være at man ikke har inkludert upublisert litteratur, samtidig som også disse er 

vanskelige å finne, og dermed har vanskeligheter for å si at oppsummeringen faktisk 

inneholder all tilgjengelig evidens. En annen ulempe kan være at negative eller mangelfulle 

resultater ikke blir publisert i like stor grad som de positive. Publiseringsbias vil derfor kunne 

påvirke hvilke artikler man fanger opp, eksempelvis studier med færre rapporterte alvorlige 

bivirkninger. Ett eksempel fra oppgaven er at alle gjennomgangene fra MANGA Study 

Group, Gartlehner (2008) og Kennedy (2009) har søkt etter upublisert litteratur og pågående 

kontrollerte studier, i tillegg til publisert materiale. Alle studiene rapporterer om, i varierende 

grad, mislykkede forsøk på å innhente ytterligere data og informasjon fra forfattere. Disse 

faktorene gjør at man lurer på om all evidens og tilstrekkelig informasjon har blitt hentet inn 

og eventuelt hvilken informasjon som har uteblitt.  

 

Metodevalg  

I mitt søk over systematiske oversikter brukte jeg søkedatabasen Epistemonikos. 

Epistemonikos kjører søket i over >10 databaser og påstår at de har verdens største database 

for systematiske oversikter. Seleksjonskriteriene for å vurdere en artikkel til databasen i 

Epistemonikos er transparent forklart på nettsiden og oppdateres jevnlig30. I mitt søk 

inkluderte jeg 4 systematiske oversikter identifisert gjennom referanser og dermed utenom 

søket i Epistemonikos. Alle artiklene var systematiske oversikter og titlene inneholdt flere av 

																																																								
30	Epistemonikos	–	Epistemonikos	database	method	[Internett].	Hentet	[17.01.19].	Tilgengelig	fra:	
https://www.epistemonikos.org/en/about_us/methods		
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søkeordene i søkeprotokollen min. Dette gjaldt helt konkret 4/6 av oversiktene til MANGA 

Study Group. Ettersom enkelte, viktige studier ble utelatt fra søkeresultatet kan man derfor 

spørre seg hvilke andre studier som har blitt utelukket. Denne usikkerheten er dermed med på 

å begrense styrken til resultatet i oppgaven. Dette kan også skyldes selve søkeprotokollen. I 

søket brukte jeg MeSH (medical subject headings) som søkeord og kombinerte ulike termer 

for alvorlig depresjon (major depressive disorder, depression, major depression), bivirkninger 

(adverse events, side effects, adverse effect), de 6 ulike intervensjonene og SSRI som gruppe. 

Etter å ha lest flere metoder for artikler som har sett på bivirkninger har jeg oppdaget at jeg 

kunne brukt flere søkesynonymer for bivirkninger, blant annet toksisitet, forgiftning, 

komplikasjoner som ikke er inkludert i min protokoll. Det jeg heller ikke inkluderte i 

søkeprotokollen var hver enkelt bivirkning jeg var interessert i, noe som jeg i retrospekt lurer 

på om ville fanget opp flere relevante artikler. Dette har sammenheng med at oppgaven både 

så på bivirkninger av SSRI generelt og bivirkningsprofilen mellom de ulike SSRI. Det som 

fremkommer av diskusjonen, er at for å fange opp de generelle bivirkningene til SSRI, kunne 

det vært hensiktsmessig å gjøre to separate søk. Et søk som tar for seg den generelle 

oversikten over spekteret av bivirkninger forårsaket av SSRI, også gjøre et nytt søk som 

undersøker forskjeller i insidensen av bivirkninger mellom ulike SSRI.  

 

Risiko for bias 

Systematiske oversikter er også utsatt for risiko for bias og må derfor nøye vurderes. 

MANGA Study Group har brukt “Cochrane risk of bias tool” og vurdert hver enkelt studie31. 

Purgato (2014), Cipriani (2012), Cipriani (2009), Omori (2010) og Cipriani (2012) beskriver 

at den metodologiske kvaliteten av de inkluderte studiene overordnet er vurdert som dårlig og 

at de fant høy risiko for selektiv rapportering i over 50% av studiene. Ett eksempel er fra 

Purgato (2014), hvor 25% av studiene hadde en lav risiko for selektiv rapportering 

(rapporteringsbias), 15% med uklar risiko og 60% med høy risiko. Omori (2010) fant 

tilsvarende at 10% av studiene hadde en uklar risiko og 90% hadde en høy risiko for selektiv 

rapportering. Selektiv rapportering av kan forekomme på ulike måter: endre utfallet av 

interesse, legge til nye utfall basert på data som favoriserer statistisk signifikans eller å unngå 

å rapportere data som ble analysert i forsøket. Sistnevnte kan f. eks være rapportering av 

bivirkninger i effektstudier. Med disse funnene om selektiv rapportering kan man tenke seg at 

dette påvirker hvilke resultater og publikasjoner man finner og baserer konklusjonen sin på. 

																																																								
31	Chochrane	Methods	Bias	[Internett].	Hentet	[18.01.19].	Tilgengelig	fra:	
https://methods.cochrane.org/bias/resources/cochrane-risk-bias-tool	
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Et tenkt scenario kan f. eks være en selektiv rapportering som tenderer mot studier som 

favoriserer gode effektresultater og få bivirkninger, og vil helt klart påvirke hvilke resultater 

jeg har vurdert i litteratursøket.  

 

Bivirkninger  

I oppgaven har jeg vurdert flere ulike bivirkninger ved bruk av SSRI og veldig få av de 

inkluderte studiene har gitt klare definisjoner på bivirkningene eller hvordan disse er målt. 

Dette gjør at man kan stille seg kritisk til om rapportering og måling av bivirkningene er gjort 

på samme måte. Ulik registering og måling av de samme bivirkningene vil tilslutt kunne gi 

en ikke-representativ insidens av virkeligheten, eller kanskje være så forskjellige at en 

bivirkning kunne blitt målt med flere utfall. I min oppgave kan man tenke seg spesielt at 

agitasjon og angst er subjektive symptomer som er vanskelig å måle, og derfor også tvilsomt 

at alle studiene har undersøkt dette på samme måte. Et annet eksempel gjelder seksuell 

dysfunksjon. Gartlehner (2008) skriver i sin gjennomgang at seksuell dysfunksjon var en 

vanlig rapportert bivirkning i effektstudier, men at veldig få av studiene brukte målrettede 

spørsmål for seksuell dysfunksjon, og derfor at pasientrapporterte tall kanskje ikke 

gjenspeiler den sanne insidensen32. I tillegg kan seksuell dysfunksjon være et sensitivt og 

betent tema for pasientene som opplever det, slik at dette kan føre til underrapportering hvis 

man ikke bruker målrettede spørsmål eller spørreskjemaer. Vektendring er også en annen 

bivirkning også har vært målt ulikt, studiene har målt endepunktene ved ulike tidspunkt og 

hvordan de har målt vektendring har variert fra studie til studie. Vektendringer er spesielt et 

utfall man kan tenke seg vil være veldig avhengig av når man måler endepunktene. Som et 

eksempel kan man se på studiene til Cipriani (2012) og Gartlehner (2008). De 2 studiene 

Cipriani (2012) inkluderte med data på vektoppgang, sammenliknet citalopram med 

escitalopram (Colonna et al 2005 og Moore et al 2005). Colonna (2005) beskriver 

vektoppgang som gjennomsnittlig vektoppgang fra baseline (73.2 til 73.6 kg for escitalopram 

gruppen og 72.6 til 73.6 kg for citalopram gruppen) etter 24 ukers behandling33. Klinisk 

relevant vektoppgang ble satt til vektoppgang på ³ 7%, som utgjorde 10/165 pasienter på 

escitalopram og 10/174 pasienter på citalopram. Moore (2005) beskriver vektoppgang som 

antall pasienter i hver gruppe som opplevde vektoppgang, uten å kvantifisere funnet (2/142 i 

																																																								
32	Gartlehner,	G.,	P.	Thieda,	R.	A.	Hansen,	B.	N.	Gaynes,	A.	Deveaugh-Geiss,	E.	E.	Krebs,	and	K.	N.	Lohr.	
"Comparative	Risk	for	Harms	of	Second-Generation	Antidepressants	:	A	Systematic	Review	and	Meta-
Analysis."	[In	English].	Drug	safety	:	an	international	journal	of	medical	toxicology	and	drug	experience	31,	
no.	10	(2008/09/01	2008):	851-65	
33	Colonna	L,	Andersen	HF,	Reines	EH.	A	randomized,	double-blind,	24-week	study	of	escitalopram	(10	
mg/day)	versus	citalopram	(20	mg/day)	in	primary	care	patients	with	major	depressive	disorder.	
Current	Medical	Research	and	Opinion	2005;21(10):1659–68.		
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escitalopram gruppen vs. 2/152 i citalopram gruppen, som tilsvarer 1.4% vs. 1.3%), etter 8 

uker behandling34. I studien oppsummert i Gartlehner (2005) ble vektoppgang målt etter 32 

uker, og signifikant vektoppgang var satt til ³ 7%35. Her ser man at vektendringer er målt på 

ulike måter og ved ulike tider, som gjør at å trekke noen assosiasjoner mellom SSRI og 

vektendring kompliseres. 

 

Vurdering av resultatet  

Resultatet må også kritisk vurderes. Ett av delmålene så på bivirkninger ved behandling med 

SSRI for alvorlig depresjon, og resultatene har tendert til at SSRI er assosiert med de samme 

bivirkningene. Denne konklusjonen er basert på 2 systematiske oversikter (Gartlehner 2008 

og Kennedy 2009), som igjen viser og refererer til at resultatet stemmer overens med annen 

forskning. Gartlehner så på 32 randomiserte kontrollerte studier (7714 pasienter) og 21 

observasjonelle studier (>740 000 pasienter) og materialet for sammenlikning er dermed 

relativt stort. Gartlehner (2008) fant at bivirkningene rapportert fra eksperimentelle og 

observasjonelle studier var relativt de samme, noe som styrker funnet. Kennedy (2009) så på 

15 randomiserte kontrollerte studier (4040 pasienter), og konkluderte med at insidensen blant 

bivirkninger ved bruk av escitalopram sammenliknet med andre SSRI som gruppe 

(citalopram, fluoksetin, paroksetin og sertralin) var like, bortsett fra en signifikant forskjell i 

insidensen for munntørrhet og diare. Materialet for sammenlikning er også relativt stort, som 

styrker funnet. Ulempen med funnet til Kennedy (2009) er at escitalopram er sammenliknet 

med andre SSRI som en gruppe. Forskjeller mellom SSRI kan maskeres av at man har slått 

dem sammen som gruppe, hvis eksempelvis citalopram gav en relativt lav insidens av 

forstoppelse, og fluoksetin gav en relativt høy insidens, ville disse kunne utlikne hverandre 

når man sammenlikner de som en gruppe mot escitalopram. En annen faktor som svekker 

resultatet er at Gartlehner (2008) vurderer kvaliteten ved vurdering av bivirkninger i de 

inkluderte studiene som dårlig. Bivirkninger var sjeldent spesifisert på forhånd eller vurdert 

ved å bruke objektive skalaer, og vil absolutt påvirke resultatet. Gartlehner (2008) 

konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig evidens for å si noe om alvorlige bivirkninger 

(suicidalitet, hyponatremi og serotonergt syndrom) og Kennedy (2009) nevner ingen av disse 

som vanlige bivirkninger ved bruk av SSRI. En stor begrensning ved dette funnet er at 

randomiserte kontrollerte studier ofte undersøker for få pasienter og at varigheten på studiene 
																																																								
34	Moore	N,	Verdoux	H,	Fantino	B.	Prospective,	multicentre,	randomized,	double-blind	study	of	the	
efficacy	of	escitalopram	versus	citalopram	in	outpatient	treatment	
of	major	depressive	disorder.	International	Clinical	Psychopharmacology	2005;20(20):131–7.	
35	Moore	N,	Verdoux	H,	Fantino	B.	Prospective,	multicentre,	randomized,	double-blind	study	of	the	
efficacy	of	escitalopram	versus	citalopram	in	outpatient	treatment	
of	major	depressive	disorder.	International	Clinical	Psychopharmacology	2005;20(20):131–7.	



		 41	

er for kort til å detektere slike bivirkninger. Oversiktene kan derfor verken bekrefte eller 

avkreft om disse bivirkningene virkelig forekommer. Denne mangelen viser de systematiske 

oversiktenes begrensning og illustrerer kanskje et fremtidig behov for å gjøre flere 

observasjonelle studier med større populasjoner for å belyse denne problemstillingen.  

 

Det andre delmålet så på bivirkningsprofilen til ulike SSRI. MANGA Study Group hadde 

allerede gjort omfattende systematiske oversikter over bivirkninger for hvert enkelt SSRI 

direkte sammenliknet med et annet for behandlingen av alvorlig depresjon hos voksne. 

Sammenlikningene ble gjort for paroksetin, sertralin, fluvoksamin, escitalopram og 

citalopram. Dette har resultert i et stort og representativt materiale (59 ulike randomiserte 

kontrollerte studier på 12 405 pasienter). Det er gjort statistiske analyser hvor resultatene er 

fremstilt med OR, 95% CI og P-verdier < 0.05 er tildelt statistisk signifikans. Alle disse 

systematiske oversiktene har blitt vurdert til å ha høy vitenskapelig kvalitet. Disse faktorene 

er med på å styrke validiteten av resultatene. Arbeidet til MANGA Study Group mangler 

tilsvarende sammenlikninger fluoksetin (Magni et al, 2013), som ikke undersøkte spesifikke 

bivirkninger. Selv om dette mangler, så har de andre oversiktene inkludert studier hvor andre 

SSRI sammenliknes med fluoksetin. Det som svekker resultatene er funnet av høy risiko for 

rapporteringsbias i over 50% av de inkluderte studiene og at den metodologiske kvaliteten er 

generelt vurdert som dårlig. I likhet med første problemstilling om de generelle 

bivirkningene, er ikke de spesifikke bivirkningene definert på forhånd og hvordan disse er 

målt er ikke beskrevet. Samlet gjør dette at resultatene må vurderes med et kritisk blikk og 

kanskje belyser et behov for en mer systematisk undersøkelse av bivirkninger i fremtidig 

forskning.  

 

Litteratursøket har allikevel ført frem til en konklusjon om at det finnes enkelte signifikante 

forskjeller i bivirkningsprofiler mellom ulike SSRI: paroksetin kan være assosiert med en 

høyere rate at forstoppelse (enn fluoksetin og sertralin) og kvalme/oppkast (enn fluoksetin), 

sertralin kan være assosiert med en høyere rate av diare (enn paroksetin og escitalopram) for 

å nevne noen. Disse resultatene har støtte i flere av de systematiske oversiktene og har blitt 

vurdert til å være statistisk signifikante i analyser (ref. OR, 95% CI og p-verdier under 

resultatkapittel, side 24-28). Det mangler data for å sammenlikne spesifikke bivirkninger 

mellom flere SSRI. Det kan dermed ikke utelukkes om det finnes flere forskjeller eller 

likheter mellom SSRI. Slike funn kan ha stor betydning for valg av antidepressiva ved 

behandling av alvorlig depresjon, øke forståelse for hva som er en del av depresjonen som 

lidelse og hva som kan være relatert til behandling og kan gjøre at man unngår ubehagelige 
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bivirkninger som ville ført til seponering. Litteratursøket har funnet enkelte assosiasjoner og 

tendenser til likheter og ulikheter, noe som krever videre forskning.  
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1 – Tabell 1 

Tabell over selektive serotonin reopptakshemmere for unipolar depresjon  
 

Generisk 
navn 

Aktiv 
metabolitt Virkningsmekanisme CYP Vanlig dose (mg/d) Maksimal døgndose (mg/d) 

Citalopram  5-HT1A 
3A4, 
2C19 20 40 

Escitalopram  5-HT1A, 2A, 2C 
3A4, 
2C19 5-10 20 

Fluoksetin Norfluoksetin 5-HT2A, 2B, 2C 2D6 20 60 
Fluvoksamin  5-HT2C 2D6 50-100 300 
Paroksetin  5-HT1A, 2A, 2C 2D6 10-20 50 

Sertralin  5-HT1A 
2C19, 
3A4 50 150 

 
Data hentet fra:  

• Norsk legemiddelhåndbok36 

• Up To Date37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
36	Norsk	legemiddelhånbdok	[Internett].	Hentet	[13.06.18].	Tilgjengelig	fra:	
http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/53589?expand=1	
37	UpToDate	-	Unipolar	Depression	in	adults:	Antidepressant	doses	[Internett].	Hentet	[13.06.18].	
Tilgjengelig	fra:	
https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=PC%2F53818&topicKey=PSYCH%2F14675&sou
rce=see_link	
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Vedlegg 2 - Søkeprotokoll i Epistemonikos  
 
(title:((title:(major depression) OR abstract:(major depression)) OR (title:(major depressive 
disorder) OR abstract:(major depressive disorder)) OR (title:(depression) OR 
abstract:(depression)) OR (title:(depressive) OR abstract:(depressive)) AND (title:(serotonin 
reuptake inhibitor) OR abstract:(serotonin reuptake inhibitor)) OR (title:(serotonin reuptake 
inhibitors) OR abstract:(serotonin reuptake inhibitors)) OR (title:(SSRI) OR abstract:(SSRI)) 
OR (title:(Citalopram) OR abstract:(Citalopram)) OR (title:(escitalopram) OR 
abstract:(escitalopram)) OR (title:(fluoxetine) OR abstract:(fluoxetine)) OR 
(title:(fluvoxamine) OR abstract:(fluvoxamine)) OR (title:(paroxetine) OR 
abstract:(paroxetine)) OR (title:(sertraline) OR abstract:(sertraline)) AND (title:(adverse 
effects) OR abstract:(adverse effects)) OR (title:(adverse effect) OR abstract:(adverse effect)) 
OR (title:(side effects) OR abstract:(side effects)) OR (title:(side effect) OR abstract:(side 
effect))) OR abstract:((title:(major depression) OR abstract:(major depression)) OR 
(title:(major depressive disorder) OR abstract:(major depressive disorder)) OR 
(title:(depression) OR abstract:(depression)) OR (title:(depressive) OR abstract:(depressive)) 
AND (title:(serotonin reuptake inhibitor) OR abstract:(serotonin reuptake inhibitor)) OR 
(title:(serotonin reuptake inhibitors) OR abstract:(serotonin reuptake inhibitors)) OR 
(title:(SSRI) OR abstract:(SSRI)) OR (title:(Citalopram) OR abstract:(Citalopram)) OR 
(title:(escitalopram) OR abstract:(escitalopram)) OR (title:(fluoxetine) OR 
abstract:(fluoxetine)) OR (title:(fluvoxamine) OR abstract:(fluvoxamine)) OR 
(title:(paroxetine) OR abstract:(paroxetine)) OR (title:(sertraline) OR abstract:(sertraline)) 
AND (title:(adverse effects) OR abstract:(adverse effects)) OR (title:(adverse effect) OR 
abstract:(adverse effect)) OR (title:(side effects) OR abstract:(side effects)) OR (title:(side 
effect) OR abstract:(side effect)))) 
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Vedlegg 3 – Prisma flyt diagram 
 

 
 
 
 
Flytdiagramprotokoll hentet fra: 

• Prisma statement, flowdiagram38. 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
38	Prisma statement – Flowdiagram [Internett]. Hentet [21.01.19]. Tilgjengelig fra:  
http://prisma-statement.org/prismastatement/flowdiagram.aspx		
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Vedlegg 4 – Tabell 2  

 

Tabell over ekskluderte studier  

Forfattere År Tittel 

Alosaimi, F. 

D and Baker 

B. 

2012 Clinical review of treatment options for major depressive disorder in patients 

with coronary heart disease 

Andrade, C. 2011 Placeboxetine for major depressive disorder: Researcher, author, reader, and 

reviewer perspectives on randomized controlled trials 

Bauer, M., et 

al 

2009 The effect of venlafaxine compared with other antidepressants and placebo in 

the treatment of major depression: a meta-analysis 

Bond, D. J., 

et al 

2008 Antidepressant-associated mood elevations in bipolar II disorder compared 

with bipolar I disorder and major depressive disorder: a systematic review and 

meta-analysis 

Brignone, 

M., et al  

2016 Efficacy and tolerability of switching therapy to vortioxetine versus other 

antidepressants in patients with major depressive disorder 

Cipriani, A., 

et al 

2018 Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the 

acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review 

and network meta-analysis 

Cipriani, A., 

et al 

2016 Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive 

disorder in children and adolescents: a network meta-analysis 

Colotto, M., 

et al 

2012 Effect of treatment with selective serotonin reuptake inhibitors on lipid 

profile: state of the art 

Dobek, C. E., 

et al 

2015 Risk of seizures in transcranial magnetic stimulation: a clinical review to 

inform consent process focused on bupropion 

Dold, M. et 

al 

2017 Dose Escalation of Antidepressants in Unipolar Depression: A Meta-Analysis 

of Double-Blind, Randomized Controlled Trials 

Gibiino, S., 

et al  

2014 Specificity profile of venlafaxine and sertraline in major depression: 

metaregression of double-blind, randomized clinical trials 

Giuseppe, 

G., et al 

2013 Agomelatine versus other antidepressive agents for major depression 

Hales, D. J., 

et al 

2013 Meta-analysis of major depressive disorder relapse and recurrence with 

second-generation antidepressants 

Hansen, R., 2008 Meta-analysis of major depressive disorder relapse and recurrence with 
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et al second-generation antidepressants 

John, R. H., 

et al 

2014 Antidepressants for smoking cessation 

Kasper, S., et 

al 

2013 Antidepressant efficacy of agomelatine versus SSRI/SNRI: results from a 

pooled analysis of head-to-head studies without a placebo control 

Khoo, A. L., 

et al 

2015 Network Meta-Analysis and Cost-Effectiveness Analysis of New Generation 

Antidepressants 

Kriston, L., 

et al 

2014 Efficacy and acceptability of acute treatments for persistent depressive 

disorder: a network meta-analysis 

Lee, Y., et al 2017 Efficacy of antidepressants on measures of workplace functioning in major 

depressive disorder: A systematic review 

Levkovitz, 

Y., et al 

2011 Efficacy of antidepressants for dysthymia: a meta-analysis of placebo-

controlled randomized trials 

Ma, D., et al 2014 Comparative efficacy, acceptability, and safety of medicinal, cognitive-

behavioral therapy, and placebo treatments for acute major depressive disorder 

in children and adolescents: a multiple-treatments meta-analysis 

Magni, L. R., 

et al 

2013 Fluoxetine versus other types of pharmacotherapy for depression 

Orgeta, V., et 

al 

2017 Efficacy of Antidepressants for Depression in Alzheimer's Disease: 

Systematic Review and Meta-Analysis 

Palanca M, 

I., et al 

2011 Suicide risk in pediatric populations treated with antidepressives: impact of 

the 2003 alert in prescription and research in efficacy and safety 

Papakostas, 

G. I., et al 

2010 Are typical starting doses of the selective serotonin reuptake inhibitors sub-

optimal? A meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled, 

dose-finding studies in major depressive disorder 

Piek, E., et al 2010 Guideline recommendations for long-term treatment of depression with 

antidepressants in primary care--a critical review 

Regan, K. L.  2008 Depression treatment with selective serotonin reuptake inhibitors for the 

postacute coronary syndrome population: a literature review 

Regina, M. 

V. D. M., et 

al 

2013 Smoking cessation interventions for smokers with current or past depression 

Rosenblat, J. 

D., et al 

2015 The Cognitive Effects of Antidepressants in Major Depressive Disorder: A 

Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials 
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Singh, S. P., 

et al  

2012 Efficacy of agomelatine in major depressive disorder: meta-analysis and 

appraisal 

Stevanovic, 

D., et al  

2014 Are antidepressants effective in quality of life improvement among children 

and adolescents? A systematic review 

Tedeschini 

E., et al  

2011 Efficacy of antidepressants for late-life depression: a meta-analysis and meta-

regression of placebo-controlled randomized trials 

Thaler, K. J., 

et al 

2012 Comparative effectiveness of second-generation antidepressants for 

accompanying anxiety, insomnia, and pain in depressed patients: a systematic 

review 

van der 

Feltz-

Cornelis, C. 

M., et al 

2010 Effect of interventions for major depressive disorder and significant 

depressive symptoms in patients with diabetes mellitus: a systematic review 

and meta-analysis 

Walitt, B., et 

al 

2015 Selective serotonin reuptake inhibitors for fibromyalgia syndrome 

Zheng, W., 

et al 

2016 Wuling capsule for major depressive disorder: A meta-analysis of randomised 

controlled trials 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



		 49	

Vedlegg 5 – Tabell 3 
 
Tabell over de systematiske oversiktene med inkluderte studier, sammenlikning, 
intervensjon og dosering.  
 

Studie Dose (mg/d) 

Gartlehner (2008) 
Patris 1996 Citalopram: 20 vs. fluoksetin: 20 

SCT-MD-02 Citalopram: 20-40 vs. escitalopram: 10-20 

Haffmans 1996 Citalopram: 20-40 vs. fluvoksamin: 100-200 

Ekselius 1997 Citalopram: 20-60 vs. sertralin: 50-150 

Colonna 2005 Escitalopram: 10 vs. citalopram: 20  
Kasper 2005 Escitalopram: 10 vs. fluoksetin: 20 
Boulenger 2006 Escitalopram: 10 vs. paroksetin: 40 
Ventura 2007 Escitalopram: 10 vs. sertralin: 50-200 

Lepola 2003 Escitalopram: 10-20 vs. citalopram: 20-40  
Burke 2002 Escitalopram: 10-20 vs. citalopram: 40   

Baldwin 2006 Escitalopram: 10-20 vs. paroksetin: 20-40 

Moore 2005 Escitalopram: 20 vs. citalopram: 40   
Dalery 2003 Fluoksetin: 20 vs. fluvoksamin: 100 

Tignol 1993 Fluoksetin: 20 vs. paroksetin: 20 

Kroenke 2001 Fluoksetin: 20 vs. paroksetin: 20 vs. sertralin: 50 
Van Moffaert 1995 Fluoksetin: 20 vs. sertralin: 50 

Bennie 1995 Fluoksetin: 20-40 vs. sertralin: 50-100 

Newhouse 2000 Fluoksetin: 20-40 vs. sertralin: 50-100 

Cassano 2002 Fluoksetin: 20-60 vs. paroksetin: 20-40 

DeWilde 1993 Fluoksetin: 20-60 vs. paroksetin: 20-40 

Gagiano 1993 Fluoksetin: 20-60 vs. paroksetin: 20-40 

Schone and Ludwig 1993 Fluoksetin: 20-60 vs. paroksetin: 20-40 
Fava 2002 Fluoksetin: 20-60 vs. paroksetin: 20-60 vs. sertralin: 50-200 

Sechter 1999 Fluoksetin: 20-60 vs. sertralin: 50-150 

Rapaport 1996 Fluoksetin: 20-80 vs. fluvoksamin: 100-150 

Chouinard 1999 Fluoksetin: 20-80 vs. paroksetin: 20-50 

Fava 1998 Fluoksetin: 20-80 vs. paroksetin: 20-50 

Rossini 2005 Fluvoksamin: 150 vs. sertralin: 200  
Kiev 1997 Fluvoksamin: 50-150 vs. paroksetin: 20-50 

Nemeroff 1995 Fluvoksamin: 50-150 vs. sertralin: 50-200 

Aberg-Wistedt 2000 Paroksetin: 20-40 vs. sertralin: 50-150 

Boyer 1998 Sertralin: 50-150 vs. fluoksetin: 20-60 

Kennedy (2009) 

Alexopoulos 2004 Escitalopram: 10-20 vs. sertralin: 50-200 

Baldwin 2006 Escitalopram: 10-20 vs. paroksetin: 20-40 



	50	

Boulenger 2006 Escitalopram: 10 vs. paroksetin: 40 

Burke 2002 Escitalopram: 10-20 vs. citalopram: 40   

Colonna 2005 Escitalopram: 10 vs. citalopram: 20  

Forest 2001 Escitalopram: 10-20 vs. fluoksetin: 20-40  

Kasper 2005 Escitalopram: 10 vs. fluoksetin: 20 

Lalit 2004 Escitalopram: 10-20 vs. citalopram: 20-40 vs. sertralin: 100-150  

Lancon 2006 Escitalopram: 5-20 vs. citalopram: 10-40 

Lepola 2003 Escitalopram: 10-20 vs. citalopram: 20-40  

Li 2006 Escitalopram: 10-20 vs. citalopram: 20-40  

Mao 2008 Escitalopram: 10 vs. fluoksetin: 20 

Moore 2005 Escitalopram: 20 vs. citalopram: 40   

Rapaport 2004 Escitalopram: 10-20 vs. citalopram: 20-40 

Ventura 2007 Escitalopram: 10 vs. sertralin: 50-200 

Cipriani (2010) 

Aguglia 1993 Sertralin: 50-150 vs. fluoksetin: 20-60 

Alexopoulos 2004 Sertralin: 50-200 vs. escitalopram: 10-20 

Bennie 1995 Sertralin: 50-100 vs. fluoksetin: 20-40 

Boyer 1998 Sertralin: 50-150 vs. fluoksetin: 20-60  

Ekselius 1997 Sertralin: 50-150 vs. citalopram: 20-60  

Fava 2000 Sertralin: 50-200 vs. fluoksetin: 20-60 vs. paroksetin: 20-60 

Fava 2002  Sertralin: 50-200 vs. fluoksetin: 20-60 vs. paroksetin: 20-60  
Nemeroff 1995 Sertralin: 50-200 vs. fluvoksamin: 50-150 

Newhouse 2000 Sertralin: 50-100 vs. fluoksetin: 20-40  

Rossini 2005 Sertralin: 200 vs. fluvoksamin: 150  

Sechter 1999 Sertralin: 50-150 vs. fluoksetin: 20-60  

Stahl 2000 Sertralin: 50-150 vs. citalopram: 20-60  

Suri 2000 Sertralin: 50-100 vs. fluoksetin: 20  

Van Moffaert 1995 Sertralin: 50 vs. fluoksetin: 20  
Ventura 2007 Sertralin: 50-200 vs. escitalopram: 10  

Zanardi 1996 Sertralin: 50-150 vs. paroksetin: 20-50 

Omori (2010) 
Ansseau 1993 Fluvoksamin: 50-200 vs. paroksetin: 20-30 

Dalery 2003 Fluvoksamin: 100 vs. fluoksetin: 20  

Haffmans 1996 Fluvoksamin: 100-200 vs. citalopram: 20-40  

Kato 2006  Fluvoksamin: 50-150 vs. paroksetin: 20-40 

Kiev 1997 Fluvoksamin: 50-150 vs. paroksetin: 20-50 

Nemeroff 1995 Fluvoksamin: 50-150 vs. sertralin: 50-200 

Rapaport 1996 Fluvoksamin: 100-150 vs. fluoksetin: 20-80 

Rossini 2005 Fluvoksamin: 150 vs. sertralin: 200  

Cipriani (2012) 
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Jefferson 2001 (29060/785) Citalopram: 20-40 vs. paroksetin: 12.5- 25 

Bougerol 1997a Citalopram: 20-40 vs. fluoksetin: 20 

Buogerol 1997b Citalopram: 20 vs. fluoksetin: 20 

Burke 2002 Citalopram: 40 vs. escitalopram: 10-20 

Colonna 2005 Citalopram: 20 vs. escitalopram: 10 

Ekselius 1997 Citalopram: 20-60 vs. sertralin: 50-150 

Hosak 1999 Citalopram: 20-60 vs. fluoksetin: 20-60 

Hsu 2011 Citalopram: 20 vs. sertralin: 50 

Khanzode 2003 Citalopram: 20 vs. fluoksetin: 20 

Lalit 2004 Citalopram: 20-40 vs. escitalopram: 10-20 vs. sertralin: 100-150  
Lepola 2003 Citalopram: 20-40 vs. escitalopram: 10-20 

Matreja 2007 Citalopram: 20-60 vs. sertralin: 50-150 

Moore 2005 Citalopram: 40 vs. escitalopram: 20  

Ou 2010 Citalopram: 20 vs. escitalopram: 10 

SCT-MD-02 Citalopram: 20-40 vs. escitalopram: 10-20 

Stahl 2000 Citalopram: 20-60 vs. sertralin: 50-150 

Timmerman 1993 Citalopram: 20-40 vs. fluvoksamin: 100-200 

Yevtuschenko 2007 Citalopram: 10-20 vs. escitalopram: 10 

Purgato (2014) 
29060/356 Paroksetin: 20 vs. fluoksetin: 20 

Aberg-Wistedt 2000 Paroksetin: 20-40 vs. sertralin: 50-150 

Ansseau 1993 Paroksetin: 20-30 vs. fluvoksamin: 50-200  

Bakish 1997 Paroksetin: 20-50 vs. fluoksetin: 20-80 

Baldwin 2006 Paroksetin: 20-40 vs. escitalopram: 10-20  

Boulenger 2006 Paroksetin: 40 vs. escitalopram: 10  

Cassano 2002 Paroksetin: 20-40 vs. fluoksetin: 20-60  

Chouinard 1999 Paroksetin: 20-50 vs. fluoksetin: 20-80  

DeWilde 1993 Paroksetin: 20-40 vs. fluoksetin: 20-60  

Demyttanaere 2002 Paroksetin: 20 vs. fluoksetin: 20 

Fava 1998 Paroksetin: 20-50 vs. fluoksetin: 20-80  

Fava 2002  Paroksetin: 20-60 vs. fluoksetin: 20-60 vs. sertralin: 50-200 

Gagiano 1993 Paroksetin: 20-40 vs. fluoksetin: 20-60  

Geretsegger 1994 Paroksetin: 20-40 vs. fluoksetin: 20-60 

Jefferson 2001 (29060/785) Paroksetin: 12.5- 25 vs. citalopram: 20-40 
Kato 2005 Paroksetin: 20-40 vs. fluvoksamin: 50-150 

Kiev 1997 Paroksetin: 20-50 vs. fluvoksamin: 50-150  

MY-1045/BRL-029060/1 Paroksetin: 20-50 vs. fluoksetin: 20-80 
Ontiveros 1994 Paroksetin: 20 vs. fluoksetin: 20 

SBK-115 1998 Paroksetin: 20-50 vs. fluoksetin: 20-80 

Tignol 1993 Paroksetin: 20 vs. fluoksetin: 20  
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Vedlegg 6  
 
Sjekkliste for kritisk vurdering av systematiske oversikter  
 
  

Ja Uklar  Nei 
1. Beskriver forfatterne klart hvilke metoder de brukte for å finne 
primærstudiene?  

   

2. Ble det utført et tilfredsstillende litteratursøk? (bruk hjelpespørsmål 
for å besvare dette spørsmålet)  

   

3. Beskriver forfatterne hvilke kriterier som ble brukt for å bestemme 
hvilke studier som skulle inkluderes (studiedesign, deltakere, tiltak, ev. 
endepunkter)?  

   

4. Ble det sikret mot systematiske skjevheter (bias) ved seleksjon av 
studier (eksplisitte seleksjonskriterier brukt, vurdering gjort av flere 
personer uavhengig av hverandre)?  

   

5. Er det klart beskrevet et sett av kriterier for å vurdere intern validitet?  
   

6. Er validiteten til studiene vurdert (enten ved inklusjon av 
primærstudier eller i analysen av primærstudier) ved bruk av relevante 
kriterier?  

   

7. Er metodene som ble brukt da resultatene ble sammenfattet, klart 
beskrevet?  

   

8. Ble resultatene fra studiene sammenfattet på forsvarlig måte?  
   

9. Er forfatternes konklusjoner støttet av data og/eller analysen som er 
rapportert i oversikten?  

   

10. Hvordan vil du rangere den vitenskapelige kvaliteten i denne 
oversikten? (Høy - moderat - lav) 

   

 
 
Sjekklisten er hentet fra Helsebibliotekets sjekklister for kunnskapsbasert praksis og 

sjekklisten i sin helhet med hjelpespørsmål finnes via lenken i referansen39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
39	Helsebiblioteket	–	Kunnskapsbasert	praksis	–	Kritisk	vurdering	–	Sjekklister	[Internett].	Hentet	[22.01.19].	Tilgjengelig	fra:		
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/brukererfaring/k-handbok_11_vedlegg2_sjekklister.pdf	
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Vedlegg 7 – Tabell 4 
 
Tabell over kvalitetsvurdering av inkluderte studier  
 
Sjekkliste for 
kvalitetsvurdering  

Purgato 
2014 

Omori 
2010 

Cipriarni 
2009 

Cipriani 
2012 

Cipriani 
2010 

Kennedy 
2009 

Gartlehner 
2013 

1. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5. Ja Ja Ja Ja Ja Uklar  Ja 

6. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8. Ja Ja Ja Ja Ja Uklar Ja 

9. Ja Ja Ja Ja Ja Uklar  Ja 

10. Høy Høy Høy Høy Høy Moderat Høy 
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Vedlegg 8 – Tabell 5 
 
Oversikt over de systematiske oversiktene med overlappende studier  
 

Studier inkludert i 1 systematisk oversikt 
29060/356 Purgato 2014 
Aguglia 1993 Cipriani 2010 
Bakish 1997 Purgato 2014 
Bougerol 1997a Cipriani 2012 
Buogerol 1997b Cipriani 2012 
Demyttanaere 2002 Purgato 2014 
Fava 2000 Cipriani 2010 
Forest 2001 Kennedy 2009 
Geretsegger 1994 Purgato 2014 
Hosak 1999 Cipriani 2012 
Hsu 2011 Cipriani 2012 

Kato 2005 Purgato 2014 

Kato 2006  Omori 2010 
Kennedy 2005 Cipriani 2009 
Khanzode 2003 Cipriani 2012 
Kroenke 2001 Gartlehner 2008 
Lancon 2006 Kennedy 2009 
Li 2006 Kennedy 2009 
Matreja 2007 Cipriani 2012 
MY-1045/BRL-029060/1 Purgato 2014 
Ontiveros 1994 Purgato 2014 
Ou 2010 Cipriani 2012 
Patris 1996 Gartlehner 2008 
Rapaport 2004 Kennedy 2009 
SBK-115 1998 Purgato 2014 
Schone and Ludwig 1993 Gartlehner 2008 
SCT-MD-09 Cipriani 2009  
Suri 2000 Cipriani 2010 
Timmerman 1993 Cipriani 2012 
Zanardi 1996 Cipriani 2010 

Studier inkludert i 2 systematiske oversikter 
Aberg-Wistedt 2000 Purgato 2014, Gartlehner 2008 
Ansseau 1993 Purgato 2014, Omori 2014 
Bennie 1995 Cipriani 2010, Gartlehner 2008 
Boyer 1998 Cipriani 2010, Gartlehner 2008 
Cassano 2002 Pugato 2014, Gartlehner 2008 
Chouinard 1999 Purgato 2014, Gartlehner 2008 
Dalery 2003 Omori 2010, Gartlehner 2008 
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DeWilde 1993 Purgato 2014, Gartlehner 2008 
Fava 1998 Purgato 2014, Gartlehner 2008 
Gagiano 1993 Purgato 2014, Gartlehner 2008 
Haffmans 1996 Omori 2010, Gartlehner 2008 
Jefferson 2001 (29060/785) Purgato 2014, Cipriani 2012 

Lalit 2004 Cipriani 2012, Kennedy 2009 
Mao 2008 Cipriani 2009, Kennedy 2009  
Newhouse 2000 Cipriani 2010, Gartlehner 2008 
Rapaport 1996 Omori 2010, Gartlehner 2008 
Sechter 1999 Cipriani 2010, Gartlehner 2008 
Stahl 2000 Cipriani 2012, Cipriani 2010 
Tignol 1993 Pugato 2014, Gartlehner 2008 
Van Moffaert 1995 Cipriani 2010, Gartlehner 2008 
Yevtuschenko 2007 Cipriani 2012, Cipriani 2009 

Studier inkludert i 3 systematiske oversikter 
Alexopoulos 2004 Cipriani 2010, Cipriani 2009, Kennedy 2009 
Ekselius 1997 Cipriani 2012, Cipriani 2009, Gartlehner 2008 
Fava 2002 Purgato 2014, Cipriani 2010, Gartlehner 2008 
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