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LÄTTLÄST SAMMANFATTNING

Behandling av depression
Jämförelse mellan depressionsläkemedlen
escitalopram och citalopram
Det finns många olika sätt att behandla depression.
I vården kan man använda både läkemedel
och så kallade icke-medicinska behandlingar.
Icke-medicinska behandlingar är till exempel
psykologiska metoder som psykoterapi.
Ju svårare depression det är fråga om,
desto vanligare är läkemedelsbehandling.
I Finland använder man ofta escitalopram eller citalopram
för att behandla depression.
I behandlingen av depression
används också många andra läkemedel.
I den här texten jämförs escitalopram och citalopram.
Vilken effekt har escitalopram och citalopram?
Escitalopram och citalopram är depressionsläkemedel.
De ökar mängden serotonin i hjärnan.
Serotonin förekommer som ett naturligt ämne i hjärnan.
En för liten mängd serotonin i hjärnan
kan orsaka depression.
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På vilket sätt skiljer sig escitalopram och citalopram
från varandra?
Escitalopram och citalopram innehåller
samma aktiva beståndsdelar.
Behandlingsdosen är emellertid olika.
För escitalopram är behandlingsdosen 10 milligram.
För citalopram är behandlingsdosen 20 milligram.
Skillnaden i behandlingsdosen beror på att
escitalopram endast innehåller
läkemedlets aktiva beståndsdel.
Citalopram innehåller både aktiva och inaktiva beståndsdelar.
Vilken nytta ger användningen av
escitalopram och citalopram?
Då en patient får depressionsläkemedel
är målet att symtomen på depression ska upphöra.
Läkemedlen hindrar också att depressionen kommer tillbaka.
Endast en del av patienterna får hjälp av depressionsläkemedel.
Om hundra deprimerade personer använder escitalopram,
lättar depressionssymtomen hos 63 personer
inom tre månader.
Om hundra deprimerade personer använder citalopram,
lättar depressionssymtomen hos 56 personer
inom tre månader.
Den här skillnaden mellan escitalopram och citalopram
visas också i figur 1 på följande sida.
Vid behandlingar som räcker över tre månader
ger escitalopram och citalopram samma nytta.
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Figur 1. Jämförelse av depressionsläkemedlen escitalopram och
citalopram.
Vilka är biverkningarna av escitalopram och citalopram?
Biverkningarna av escitalopram och citalopram
motsvarar varandra och är lika vanliga.
Escitalopram och citalopram kan exempelvis
orsaka illamående och magsmärtor
eller minska den sexuella lusten.
Både escitalopram och citalopram
orsakar också andra biverkningar.
Över hälften av användarna känner av biverkningarna.
Du kan läsa om biverkningarna i bipacksedeln,
alltså de instruktioner som finns inne i läkemedelsförpackningen.
Hur mycket kostar escitalopram och citalopram?
Escitalopram är dyrare än citalopram,
även om skillnaderna i läkemedlens nytta och biverkningar är små.
Behandling med escitalopram kostar 120 euro per år.
FPA ersätter en del av kostnaderna
och patienten betalar själv 80 euro per år.
Behandling med citalopram kostar 30 euro per år.
FPA ersätter en del av kostnaderna
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och patienten betalar själv 20 euro per år.
Uppgifterna om läkemedlens pris är från år 2014.
Mer information
I den här utvärderingen har escitalopram och citalopram
jämförts på ett allmänt plan.
Uppgifterna om nyttan och biverkningarna
grundar sig på undersökningar som gjorts på patienter.
Det finns mera forskningsmaterial
om behandlingar som räcker mindre än tre månader
än om behandlingar på över tre månader.
Det finns bara lite information
om läkemedlens nytta och biverkningar
hos äldre patienter.
Om du behöver något av de här läkemedlen
ska du diskutera med din läkare vilket som passar dig bäst.
Det är många saker som inverkar på
vilket läkemedel man ska välja,
till exempel kanske du har andra sjukdomar
och tar andra läkemedel.
Du kan läsa om det läkemedel du fått
på bipackssedeln som finns i paketet.
Du kan också fråga personalen på apoteket.
Författat av:
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
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