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Bakgrund

• ca 10–15 % av personer över 65 har en depression. På  
särskilt boende har ca 20-25% symtom på depression. 

Äldre en komplex patientgrupp: behandlingsstrategi och 
relevanta effekter kan skilja sig. 

Behandling av depression: insatser

Antidepressiva läkemedel

– Exempelvis SSRI, SNRI och Tricykliska

Psykologisk behandling

– Psykologiska metoder som KBT, psykodynamisk terapi, 
problemlösningsterapi och reminiscensterapi

Fysisk aktivitet

– Aerobträning, styrketräning, Qigong och Tai-Chi

Övriga behandlingar

– ECT, ljusterapi och kombinationsbehandlingar

Effekter, Biverkningar, Etik, Hälsoekonomi
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Slutsatser

• Antidepressiva läkemedel av typen SSRI är en mycket vanlig 
insats. Effekten är tveksam på kort sikt, men 
underhållsbehandling kan förebygga återinsjuknande hos en del.

• Läkemedlet duloxetin har utvärderats vid återkommande 
depression hos äldre. Duloxetin har en något bättre effekt än 
placebo på kort sikt, men ger ofta biverkningar som kan vara 
besvärliga för äldre.

• Problemlösningsterapi kan minska depressionssymtom hos 
personer över 65 år med sviktande hälsa, men tillgången till 
sådan behandling är nästan obefintlig. 

• Fysisk aktivitet kan ha många positiva effekter men idag finns inte 
tillräcklig kunskap om hur det påverkar depression hos äldre. 

• Det är oklart hur depression ska behandlas på bästa sätt hos de 
mest sköra äldre. 

Sammanfattning

• Individanpassning är viktigt
– Många blir inte hjälpta av läkemedel, uppföljning nödvändig

• Viktiga kunskapsluckor
– kombinationsbehandlingar

– Närståendepåverkan

– Livskvalitet

– Svårt sjuka

– Långtidsuppföljning
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kommunikation

http://www.sbu.se/233

Film: Äldre i fokus – Vad säger forskningen?
https://www.youtube.com/watch?v=dUL7uYiWIKM&feature=youtu.be

Lista över SBUs äldrerapporter
• Urininkontinens hos äldre, 2013
• Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra 

äldre, 2013
• Behandling av svårläkta sår hos äldre, 2014
• Kosttillägg för undernärda äldre, 2014
• Läkemedelsindikationer, 2014
• Behandling av depression hos äldre, 2015
• Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter 

stroke, 2015
• Rehabilitering av äldre patienter som opererats för höftfraktur – interdisciplinära 

team, 2015

http://www.sbu.se/233

