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Nedgang i selvmord kan ikke knyttes
til nyere antidepressiva
Publisert 10.09.2010 , oppdatert: 10.09.2010, 08:10

Mange forskere har studert forholdet
mellom økningen i salg av nye
antidepressive legemidler de siste
tiårene og et samtidig fall i
selvmordsraten. Nå foreligger
resultater fra en studie basert på tall
fra de nordiske landene. I studien
finner forskerne ingen holdepunkter
for at de nye legemidlene kan knyttes
til lavere selvmordsrate. Forskerne
finner heller ikke at redusert salg av
de eldre og mer forgiftningsfarlige legemidlene kan forklare en
reduksjon i selvmordsrater.
Selvmordsraten har vært synkende siden slutten av 1980-tallet i mange
vestlige land, inkludert Norge, Sverige Danmark og Finland. Rundt 1990
kom de nye SSRI-preparatene (selektive-serotonin-reopptakshemmere)
på markedet. Salgstallene for disse nye antidepressive legemidlene har
siden økt år for år, mens salget av de eldre TCA-preparatene
(trisykliske antidepressiver) har gått vesentlig ned. TCA-preparatene er
forbundet med forgiftningsfare ved overdoser.
I studien som nylig er publisert i BMC Psychiatry har forskerne
innhentet data fra de nordiske landene på selvmordsrate (antall
selvmord per 100 000 innbyggere) og salgstall for antidepressive
legemidler, både SSRI- og TCA-preparater. Totalt inngår over 60 000
selvmord i materialet. Forskerne har gjort en statistisk analyse av
forholdet mellom endringer i selvmordsraten og endringer i salgstallene
både for nye og eldre antidepressive legemidler i perioden 1990-98 i de
respektive landene. Det er i denne tidsperioden at endringene i
salgstallene var størst og hvor det største fallet i selvmordsraten kunne
forventes.
Hovedspørsmålene forskerne har stilt seg er:
1. Kan en sterk økning i salget av SSRI-preparater i et bestemt år
knyttes til en sterk nedgang i selvmordsraten det samme året?
2. Kan nedgangen i salget av TCA-preparater knyttes til
nedgangen i selvmordsraten?
Studien konkluderer med negativt svar på begge spørsmålene når de
nordiske landene ses under ett.  
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En tidligere studie ved Folkehelseinstituttet (Bramness et al, 2007) har
antydet en sammenheng mellom økningen i salgstallene for SSRIpreparater og nedgangen i selvmordsraten i Norge på starten av 1990tallet og at dette kan forklares med at færre bruker TCA til å begå
selvmord. I den nye nordiske studien faller denne sammenhengen bort
når man inkluderer de andre landene i analysene og studerer om store
økninger salg av SSRI etterfølges av et stort fall i selvmord. Den nye
studien viser også at reduksjonen i salg av TCA ikke kan forklare
reduksjonen i selvmordsrater. Forskerne bak studien konkluderer med
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at mekanismene som påvirker selvmordsraten ikke er salg av
antidepressiva, men andre faktorer som er lite forstått og ikke lette å
måle.
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