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ångest och besläktade störningar hos barn och ungdomar, gravida eller ammande kvinnor och
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depression. Psykofarmakologi (Berl). 2007, 194: 233-242. Google Scholar Pollack MH, Lepola
U, Koponen H, Simon NM, Worthington JJ, Emilien G, Tzanis E, Salinas E, Whitaker T, Gao
B: En dubbelblind studie av effekten av venlafaxin med förlängd frisättning, paroxetin och
placebo vid behandling av panikstörning. Om antidepressiv behandling anges, föredras
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