
Sertralin oralt
(ex Zoloft) tabletter

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 4798.1 - SID 1 (3)

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska skötas av specialist inom barn- och ungdomspsykiatri.

För doser under 25 mg, överväg oral lösning, se annan instruktion.

Ångest och tvångssyndrom

Strukturerad psykopedagogisk behandling rekommenderas i första hand.

Startdos 
Barn 6 - 12 år: 12,5 - 25 mg x 1
Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg x 1 

Upptitrering
Barn 6 - 12 år: Öka dosen veckovis med 12,5 - 25 mg/dygn
Barn 13 - 18 år: Öka dosen veckovis med 25 - 50 mg/dygn

Måldos 
Ångestsyndrom 50 - 150 mg x 1, max 200 mg
Tvångssyndrom 75 - 200 mg x 1, max 200 mg

Utsättning
Planeras efter remission och vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara 
lämpliga månader.
Trappa gradvis ut dosen under 8 - 10 veckor.

Tabletter 25, 50 och 100 mg (ex Zoloft).

Sertralin finns även som koncentrat till oral lösning, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Risk för nytillkommen suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till barn.

ADMINISTRERING

Oralt: Tablett 25 mg saknar brystskåra och bör därför inte delas. De flesta tabletter på 50 
och 100 mg har en brytskåra som möjliggör att tabletten kan delas i två lika stora 
delar/doser. Dock kan det skilja sig mellan olika tillverkare, se produktresumé.

Enteralt: Använd i första hand oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Sertralin (ex Zoloft) (registrerad produkt)

 Filmdragerad tablett

Förvaras vid högst 30 °C. Gäller alla styrkor. 
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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Depression, medelsvår till svår

Strukturerad psykopedagogisk behandling rekommenderas i första hand.

Startdos 
Barn 6 - 12 år: 12,5 - 25 mg x 1
Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg x 1 

Upptitrering
Barn 6 - 12 år: Öka dosen veckovis med 12,5 - 25 mg/dygn
Barn 13 - 18 år: Öka dosen veckovis med 25 - 50 mg/dygn

Måldos 
Barn 6 - 18 år: 50 - 100 mg x 1, max 200 mg

Utsättning
Planeras efter remission och vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara 
lämpliga månader.
Trappa gradvis ut dosen under 8 - 10 veckor.

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.

Sertralin, andra SSRI-preparat och serotonin-noradrenalin-återupptagshämmare (SNRI) 
ger en ökad risk för blödning, inklusive gastrointestinala blödningar.

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

ÖVRIG INFORMATION
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REFERENS/LÄNK

Bok Lundgren C., FAS UT 3

FASS 
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje 
Depression, 2014
http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje 
ångest- och tvångssyndrom, 2018
http://www.sfbup.se/vardprogram/sfbups-riktlinjer-for-angest-och-tvangsyndrom/

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och 
tvångssyndrom hos barn och vuxna
https://lv.se/depression-angest
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