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Psykisk hälsa hos äldre

Ingvar Karlsson

Åldrande och psykisk hälsa

 Normala psykiska funktioner förändras 
vid åldrandet.

 Psykiska sjukdomar är vanliga och 
påverkar oftast på ett negativt sätt.

 Kognitiv störning blir vanligt

 Förändringar i livssituation och 
kroppslig hälsa påverkar.
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Äldrepsykiatri innebär ett 

helhetstänkande
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Orsaker till nydebuterad psykisk 
sjukdom vid åldrandet:

• Hjärnförändringar av sjukdom eller åldrande
– Strukturella skador

– Förändringar av transmittorsubstanser

– Inflammatoriska cytokiner

• Psykosociala faktorer

• Kroppslig sjukdom

• Levnadsvanor (framförallt minskad fysisk 
aktivitet)

• Läkemedelsbiverkan
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Fysisk aktivitet och psykisk hälsa

• Fysisk aktivitet påverkar

– Kognitiv förmåga

– Depression

– Ångest 

– Sömn

Fysisk inaktivitet troligen viktig faktor 
bakom psykisk ohälsa hos äldre

Kognitiv svikt vanligt vid psykisk 
sjukdom hos äldre

• Vid demenssjukdom finns ofta såväl 
depression, ångest som psykotiska 
symptom

• Vid psykisk sjukdom hos äldre är det vanligt 
med nedsättning av kognitiva funktioner i 
någon grad.
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Det är ofta svårt att urskilja 
psykisk sjukdom

• Underdiagnostik – att betrakta 
förändringar som normalt åldrande.

• Överdiagnostik – att se normala reaktioner 
som en sjukdom

Depression - den vanligaste 
psykiska störningen vid 

åldrandet

• Depressiva symptom finns hos ca 15% av 
alla över 65 år

• Frekvensen ökar med stigande ålder

• Vid kroppslig/neurologisk sjukdom är 
frekvensen  ca 30% eller högre
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När är nedstämdhet en 
sjukdom?

• Kriterier inte anpassade till depressioner 
hos äldre, oklar gräns mot normala 
reaktioner

• Den kliniska bilden av såväl symptom som 
förlopp skiljer från den hos yngre

• Också till synes lätta depressiva tillstånd 
medför stort lidande och påverkar 
kroppslig sjukdom med en starkt ökad 
dödlighet som följd

Hur ofta hittar man en 
depression?

• Sannolikt hittas bara hälften av alla 
depressionstillstånd hos äldre

• Ännu färre får adekvat behandling
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Motsatsen till depression: mani

En markant förändring av personen 
kommer inom kort tid med:

• Överaktivitet, verbalt/fysiskt 

• Snabbt varierande stämningsbild med såväl 
högt stämningsläge som depressiva 
symptom, ofta blandtillstånd

• Irritabilitet eller aggressivitet

• Ibland konfusionella symptom

Orsak till ångest i hög ålder:

• Ångestsjukdom 
– Generaliserat ångestsyndrom

– Posttraumatiskt stressyndrom

– Fobier m.m.

• Delsymptom vid åldersdepression

• Kroppslig sjukdom (KOL, hjärtsjukdom)

• Bensodiazepinberoende (lugnande medel)

• Stressreaktion, ofta vid kognitiv störning

• Konfusion (akut förvirring)
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Vanliga sömnproblem hos 

äldre

• Fragmenterad sömn

• Förändring av cirkadisk rytm med tidigt 

insomnande och tidigt uppvaknande

• Insomningsproblem

Alkohol och äldre

Äldre i Sverige visserligen dricker mindre än 
övriga åldersgrupper, men att man dricker 
mer än tidigare och att de alkoholrelaterade 
skadorna har ökat mer än i andra grupper. 
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Konsekvenser av bristande 
behandling av äldrepsykiatriska 

sjukdomar
• Ökat lidande hos de som drabbas

• Ökat behov av vårdinsatser

• Ökad kroppslig sjukdom och svårare att 
rehabilitera.

• Ökad mortalitet

Vem ansvarar för äldre psykiska 
sjukdomar?

• Äldrepsykiatri är ett eget kunskapsområde

• Äldrepsykiatri är en egen tilläggsspecialitet

• Kunskap om äldrepsykiatri otillräcklig inom 
allmän psykiatri

• Allmänläkarna har ofta huvudansvaret men 
bristande kunskaper

• Få orter har äldrepsykiatrisk vård, ännu färre i 
tillräcklig omfattning
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