
Medlem af Folketinget Liselott Blixt (DF) har den 23. marts 2011 stillet følgen-
de spørgsmål nr. S 1423 til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed 
besvares.

Spørgsmål S 1423:
”Hvad er ministerens holdning til, at vi anbefaler antidepressiva, som Læge-
middelstyrelsen ikke mener hjælper bedre end placebo, som det fremgår af 
artiklen »Antidepressiver godkendes trods ringe test« fra DR den 7. januar 
2011?”

Svar:

Antidepressiva er underlagt de samme krav som andre lægemidler. Lægemid-
let skal således have dokumenteret effekt mod den relevante sygdom, og bi-
virkningerne skal stå i et rimeligt forhold til den gavn, patienterne får af be-
handlingen. Balancen mellem gavnlig effekt og bivirkninger vurderes i forhold 
til de behandlingsmuligheder, der allerede eksisterer. 

Lægemiddelstyrelsen oplyser dog, at antidepressiva på ét punkt adskiller sig 
fra de fleste andre lægemidler, idet omkring halvdelen af de sammenlignende 
forsøg ikke viser nogen sikker forskel mellem antidepressiva og placebo. 

Fænomenet, der har været kendt i mange år, er blandt andet blevet tilskrevet 
den store placebo-effekt i depressionsforsøg. Det betyder, at mange patienter 
får det bedre af andre grunde end det aktive lægemiddel. For eksempel er det 
en del af depressionssygdommens naturlige forløb, at den kan ”gå over af sig 
selv”. Desuden kan omstændigheder ved forsøget - fx mere opmærksomhed 
og støtte fra behandlingspersonalet - og bevidstheden hos patienten om at få 
et nyt, måske effektivt lægemiddel bidrage til en stor placebo-effekt. 

Selv om undersøgelsesinstrumentet for afprøvning af antidepressiva således 
ikke er optimalt, er det vigtigt, at der fortsat udvikles nye, mere effektive anti-
depressiva med færrest mulige bivirkninger. 

Med venlig hilsen

Bertel Haarder  /  Nina Moss

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M im@im.dk
W www.im.dk

Dato: 29. marts 2011
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMNMO
Sags nr.: 1103940
Dok nr.:  486076

Folketingets Lovsekretariat

Folketinget 2010-11
S 1423 , endeligt svar på
Offentligt


