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Till 
Socialminister Lena Hallengren 
Läkemedelsverket 
Socialstyrelsen 

 
Uppmaning till ökad övervakning av biverkningar av antidepressiva 
läkemedel (SSRI/SNRI) 

Det är sedan tidigare känt att en mycket vanlig effekt av s.k. antidepressiva läkemedel 
(SSRI/SNRI) är störning av sexuallivet, både vad gäller lust och funktion, både för män och 
kvinnor. Nyligen sammanställde den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) en översikt 
om ”Post SSRI Sexual Dysfunction” (PSSD) och ”Persistent Genital Arousal Disorder” (PGAD) i 
samband med behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI och SNRI). I översikten 
konstaterade man bl.a. att sexuell dysfunktion är vanligt förekommande i samband med 
SSRI- och SNRI-behandling och kan vara långvarig och ofta förekomma även en lång tid efter 
avslutad behandling. Detta betyder att patienterna som behandlats med SSRI/SNRI har fått 
en skada vars varaktighet även efter avslutad behandling ännu är okänd. 
 
EMA har utifrån ovan förklarat att patienterna måste varnas för de nämnda biverkningarna och 
att denna varning även måste komma med i produktbeskrivningarna och biverkningslistan till 
de aktuella läkemedlen (EMA/PRAC/265212/2019). I EMA:s rekommendationer till 
biverkningsinformationen går det bl.a. att läsa följande; 
 
”Mediciner som [aktuellt namn] (så kallade SSRI/SNRI) kan orsaka symptom av sexuell 
dysfunktion (se sektion 4). I vissa fall har dessa symptom fortsatt efter avslutad behandling.” 
 
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) ser allvarligt på den av EMA konstaterade 
risken för sexuell dysfunktion och läkemedlens negativa påverkan på den sexuella hälsan, 
och uppmanar därför även svenska myndigheter att skyndsamt sätta igång en intensifierad 
övervakning av denna biverkning hos antidepressiva läkemedel (SSRI/SNRI). Denna skärpta 
övervakningen måste även fortsätta en längre tid efter att behandlingen har avslutats. 
 
Då ca 10 % av Sveriges befolkning förskrivits antidepressiva läkemedel (SSRI/SNRI) handlar 
frågan om intensifierad övervakning av de nämnda biverkningarna om både 
patientsäkerheten för de patienter som ordineras SSRI/SNRI och om folkhälsan i stort. 
 
Vi ser fram emot er återkoppling till undertecknad utifrån denna uppmaning. 
 
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, genom 

Lasse Mattila 
Ordförande 
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) 
Tel: 0708-22 79 95 
E-post: lasse@lassemattila.com 
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Om Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) 

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden 

allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige bl.a. genom att; 

• Främja psykofarmakafria behandlingsformer vid psykisk ohälsa. 

• Främja etableringen av behandlingsenheter för säker nedtrappning av psykofarmaka. 

• Främja ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och i övriga 

välfärdssamhället. 

• Främja kritiska reflektioner över konventionella biomedicinska förklaringsmodeller vid 

psykisk ohälsa. 

• Erbjuda mötesplats och kunskapsbas för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som 

enskilda. 
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Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) 
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