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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist.

Depression, medelsvår till svår (1:a handsval)

Barn 8 - 18 år: Startdos 10 mg x 1, i 7 dagar        (2,5 mL)
Därefter 20 mg x 1, i 2 - 3 veckor                           (5 mL)
Utvärdera och öka eventuellt dosen med 10 mg varannan vecka tills effekt eller 
biverkning uppkommer. För underviktiga barn kan det räcka med 10 mg/dygn.

Maxdos 
Barn 8 - 12 år: 40 mg x 1
Barn 13 - 18 år: 60 mg x 1 

Utsättning
Planeras 6 - 12 månader efter remission vid ett stabilt livsskede, april och maj 
kan vara lämpliga månader. 
Trappa ut dosen gradvis under 2 - 4 veckor.

Ångest och tvångssyndrom (off-label)

Barn 8 - 12 år: Startdos 5 - 10 mg x 1                 (1,25 - 2,5 mL)
Barn 13 - 18 år: Startdos 10 mg x 1                               (2,5 mL)
Efter en vecka dubbleras dosen. Därefter ökas dosen var 4:e vecka med 
10 - 20 mg/dygn. 

Måldos 
Barn 8 - 18 år: 10 - 60 mg x 1

Utsättning
Planeras 12 månader efter remission vid ett stabilt livsskede. Trappa gradvis ut 
dosen under 2 - 4 veckor.

Risk för nytillkommen suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till barn.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Fluoxetin (ex Fontex) (registrerad produkt)

4 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras  i originalförpackningen vid högst 30 °C. Ljuskänsligt. Bruten 
förpackning: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 
6 mån. 
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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Bulimi (off-label)

Barn 8 - 18 år: Startdos 10 mg x 1, i 7 dagar
Därefter 20 mg x 1, i 2 - 3 veckor

Utvärdera och öka eventuellt dosen med 10 mg varannan vecka tills effekt eller 
biverkning uppkommer.

Maxdos 
Barn 8 - 12 år: 40 mg x 1
Barn 13 - 18 år: 60 mg x 1

Icke farmakologisk behandling (ex strukturerad psykopedagogisk behandling) 
rekommenderas innan läkemedelsbehandling är aktuell. 

Försiktighet vid behandling av patienter med andra riskfaktorer för förlängning av QT-
intervallet eller för andra hjärtsjukdomar.

Hypokalemi och hypomagnesemi ökar risken för maligna arytmier.

Vanliga biverkningar är exempelvis insomni, ångest, minskad sexlust, minskad aptit, 
illamående, diarré, muntorrhet.

Fluoxetin (inkl. aktiv metabolit) har en halveringstid på 4 - 16 dagar. Vid byte från fluoxetin 
kan behandlingen därför avslutas abrupt medan nästa SSRI trappas upp mot måldos i 
något reducerad takt.

Fluoxetin hämmar enzymet CYP2D6 vilket kan påverka andra läkemedelsbehandlingar.

ÖVRIG INFORMATION
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