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Depression är oprecist definierat
• Sänkt grundstämning 
• Intresseförlust eller glädjeförlust
• Energiförlust, ökad uttröttbarhet

Dessutom minst två av
• Minskat självförtroende eller självkänsla
• Skuldkänslor, självförebråelser
• Återkommande tankar på död, självmord eller självmordsbeteende
• Kognitiv störning, koncentrationsstörning
• Psykomotorisk hämning eller agitation
• Sömnstörning
• Aptitstörning (ökad eller minskad och med påföljande viktförändring)
• funktionsnedsättning
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2 av dessa i minst två veckor

ICD-10 WHO



Depression är vanligt, långdraget och kommer
ofta tillbaka

• Risken att få depression någon gång under livet
är ca 20-25% för kvinnor och 7-12% för män. 

• Punktprevalensen är ca 5% 
• Episodernas längd är ca ½ år
• För varje episod tycks risken för fler, längre och

svårare episoder att öka
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Ressler, Mayberg 2007; Tundo et al 2015; Iadarola et al 
2015Sobocki et al 2007; Gustavsson et al 2011; Wittchen et al 
2011; Kelly et al 2012 WHO and European Commission reports
Kessing and Andersen, 2014



Risken att bli sjuk igen är stor
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Judd and Akiskal , 20000
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Years Lived with Disability (YLDs)
Globally 2015: 54 215 000
7.5% of total YLDs
Rank cause: 1

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index2.html

Depression är en viktig orsak
till ohälsa, enligt WHO



Sjukskrivningsorsaker enligt FK - 2019

• Psykiska sjukdomar 48%
• Muskoloskeletala sjukdomar 17%
• Skador 6%
• Sjukdomar i nervsystemet 4%
• Cirkulationsorganens sjukdomar 4%
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fk.se



Depression är en viktig orsak till 
sjukskrivning enligt FK
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fk.se



Depressionsbehandling tar tid

Entsuah et al 2001, Thase et al 2005, Zarate et al 2006, Caddy et al 2015
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SSRI – 6 till 8 veckors behandling

sjuk

frisk
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Hur kan vi få bättre behandlingar?
- det kan underlätta om vi förstår 

mer om sjukdomens biologi
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1-1.5 kg
100 miljarder nervceller
Varje neuron har 10000 synapser med andra neuron
Över 100 kända neurotransmittorer
Var och en relaterad till specifika receptortyper

Hjärnan



Serotoninsystemet – välkänt men 
litet
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PET – att titta in i vår hjärna
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Meyer et al, 2004; Lundberg et al 2012

Många läkemedelsbehandlingar
påverkar serotoninsystemet



Det kanske behövs behandlingar med andra 
verkningsmekanismer?
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Ketamin – en ny  behandling med
fördelar
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Akut behandling Kronisk användning 

och nackdelar?

Time (hrs)

4 24 48 72320 1

Snabb antidepressiv effekt hos patienter Kognitiva biverkningar 
vid missbruk

Tecken till apoptos i apa

DNA fragmentation

Berman et al, 2000
Morgan et al, 2004
Yeung et al, 2009 
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• Controls

Controls Patients

SV2A
[11C]UCB-J

Mängden synapser och depression

Holmes et al 2019

Anteriora cingulum



Flinders Sensitive Line

Chen et al 2010

Deprimerade patienter

Kang et al 2012

Att studera råttor
FSL – en deprimerad råtta med få synapser?

veckor



Li, Duman et al 2010

Mängden synapser och ketamin

timmar



ACC 1.38
SGPFC 1.22
HIP 0.48

1.10 p<0.005
1.02 p<0.05
0.33 p<0.05

Mängden serotonin 1B receptorer
och depression
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N=10 N=10
MADRS 26 (20-35)

Tiger et al. 2016



du Jardin et al 
2018

Att studera råttor
FSL – en deprimerad råtta med få synapser
som blir ”frisk” av ketamin med hjälp av 
serotonin 1B-receptorn?



Tillbaka till människa

• Kan ketamin hjälpa oss bota depression?
– Kanske en del och ett tag

• Kan ketamin lära oss något om biologin vid depression?
– Sannolikt

• Kan studier av ketamin hjälpa oss utveckla bättre behandlingar 
av depression?
– Låt oss hoppas det!
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TACK!
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