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Rolf, 82 år 

Rolf är änkling sedan 
tre år tillbaka, då hans 
livskamrat gick bort 
efter en längre tids 
sjukdom. Rolf har KOL, 
men på senare tid även 
nedsatt syn och hörsel. 
Vid besök hos 
husläkaren uttrycker 
han att livet inte känns 
värt att leva. 

 



Rolf 

 

• Nattetid: Svårt att somna. Vaknar 1-3 gånger/natt p.g.a. 
vattenkastning. Vaken från kl 05, kan ej somna om. 

 

• Dagtid:  Inre rastlöshet, men bättre kvällstid. Inget nöje i att 
läsa dagstidningen. Löser korsord varje dag. Glömmer namn. 
Har regelbundna rutiner, daglig promenad, följer sport och 
nyheter via datorn. Kan uppskatta doften av kaffe men blir 
sällan hungrig. Träffar inte så många, men hjälper grannen 
med handling en gång i veckan. Tänker en del på döden, hur 
han själv kommer att dö. ”Det känns som att framtiden ligger 
bakom  mig.” 



Diagnostik 

• Prover: Blodstatus, TSH, elektrolyter, 
njurfunktion, B-glukos, CDT/Peth 

• Somatisk undersökning 

• Alkoholvanor: AUDIT 

• Läkemedelsgenomgång: interaktioner & 
biverkningar 

• Psykiatriska instrument 

• Kognitiva test? 

• DT hjärna? 

 



Rolf 

• Årsprover  2 mån tidigare: normala värden 

• Blodtryck 140/85 i sittande 

• Somatiskt status: vaxpropp vänster, 

annars u a 

• Sparsam konsumtion av alkohol 

• Läkemedelsgenomgång: Inga suspekta 

biverkningar eller interaktioner 

• MADRS-S: 14 poäng, PHQ-9 11 poäng 



DEPRESSION HOS ÄLDRE 

• Förluster och trauman – > 
diagnostiska svårigheter 

 

• Depression hos äldre - 
annorlunda sjukdom än 
hos yngre 

 

• Ökad dödlighet i kroppslig 
sjukdom även vid milda 
depressiva symtom 

 

• Gränsen för 
depressionsdiagnos bör 
ligga lägre hos äldre! 

 



Annorlunda symtomatologi 

• Kroppsliga symtom som t.ex. magbesvär 

och värk 

• Minnesproblem och svårigheter med 

planering/organisering av vardagen 

• Svår depression: obefogade skuldkänslor, 

tankar om ekonomisk katastrof och 

kroppsligt förfall, misstänksamhet, 

förföljelseidéer 

 



Diagnos 

• Enligt DSM och ICD – men 

diagnossystemen är inte anpassade efter 

äldres depressioner! 

• Sammanvägning av anamnes, 

utredningsfynd och status. 

• Lägre gränsvärden på PHQ-9 (10 p) och 

MADRS-S (14 p) har föreslagits  

• Endast GDS-15 och GDS-30 bedömdes 

ha tillräcklig träffsäkerhet vid riktad 

screening (SBU) 



https://www.socialstyrelsen.se/

evidensbaseradpraktik/sokime

todguidenforsocialtarbete/gds
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Behandling av depression hos äldre 

• Läkemedelsbehandling 

 

• Psykoterapi 

 

• Psykosociala åtgärder 

 

• Fysisk aktivitet 

 

• ECT, vid djup depression 

 

 



Läkemedelsbehandling 

• Med rätt behandling kan depression 

förbättras även i hög ålder! 

• Tar längre tid till effekt, ofta upp till 12 v 

• Vitsubstansförändringar och exekutiva 

störningar försvårar 

• Förenat med risker: 

– hyponatremi, ortostatism, hypertoni, sedation 

 OBS! 

Njurf(x)! 

 



SSRI: 

Citalopram/sertralin/ 

 escitalopram 

SNRI: 

Venlafaxin/duloxetin 

Vid svår depression: 
Tillägg mirtazapin 

Vid svår 
trötthet/hämning: 

Tillägg bupropion 
(Voxra) 

Byte till/Tillägg 
mirtazapin 

Ev. tillägg pregabalin 

 
Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 

3 

 

Escitalopram + bupropion, (TCA), litium,   

neuroleptika, ECT Nivå 4 

 



Särskilda hänsyn  

vid läkemedelsbehandling 

• Generellt: lägre doser och långsammare upptrappning 

 

• Undvik lm med antikolinerga egenskaper -> kognitiv störning 

 

• Antipsykotiska läkemedel har givit ökad grad av remission vid 
terapiresistens, men ökad mortalitet hos pat med demens 

 

• Paroxetin och Fluoxetin påverkar nedbrytningen av andra 
läkemedel -> för höga halter av andra mediciner 

 

• SSRI och SNRI kan ge risk för hyponatremi 

 

• Ökad risk för fallolyckor, gäller all psykofarmaka, MEN även 
depression i sig 



Psykologisk terapi och  

fysisk aktivitet 

• KBT har effekt vid behandling av depression. Även 
reminiscensterapi liksom allmän psykoterapi har 
visat liknande effekter 

 

• Vissa studier visar att äldre svarar långsammare 
och att risken för återfall är större 

 

• IPT (fokus på relationsproblem) har visat effekt 

 

• Fysisk aktivitet har uppenbara positiva effekter vid 
depression hos äldre, se FYSS 

 



Rolf 

Primärvård 

• Bedömning/utredning 

• Mirtazapin 15 mg (-> 45 mg) 

Primärvård 

• Tillägg Escitalopram 5mg (->10mg) 

• Samtalsstöd 

Primärvård 

• Uppföljning -> ej remission, suicidtankar 

• Remiss äldrepsykiatri 



Rolf 

Äldrepsykiatri 

• Bedömning/basutredning 

• Akut intervention? 

Äldrepsykiatri 

• Medicinjustering -> duloxetin 30 mg, mirtazapin 30 mg 

• Icke-farmakologisk intervention: Mansgrupp/sorgegrupp/individuell 
kontakt 

• Vårdplanering -> larm, hemtjänst 

Äldrepsykiatri 

• Subjektiv förbättring 

• Återremitteras till primärvård efter 18 mån 



Gertrud, 74 år 

Oron maler i bröstet varje 

morgon utan att Gertrud 

förstår varför. Hon håller sig 

ändå aktiv; promenerar, går 

på seniorgymnastik och 

besöker kyrkan. 

Behandlingen med 

Paroxetin 20 mg ger dock 

ingen tydlig effekt. Gertrud 

frågar sin husläkare om det 

finns något mer att göra, 

och om hon kan få gå i 

samtal.  

 

Del av ”Interör”, Knut Gruva, 1963. Foto Anna Lindblad 



Diagnostik 

• ANAMNES 

• Prover  

• Somatisk undersökning  

• Alkoholvanor 

• Läkemedelsgenomgång 

• Psykiatriska instrument 

• Kognitiva test? 

• DT hjärna? 

 



Gertrud  

Somatisk anamnes: Ländrygssmärtor. Subj 

försämrat närminne. 

 

Tid psyk: Tidigare depressiva episoder, debut i 

samband med livshändelser. Änka sedan 5 år, 

nuvarande problematik sedan dess. Tid anv 

Mirtazapin, otillräcklig effekt. 

 

Levnadsvanor: Alkohol 28-30 glas/vecka 

 



Gertrud 

     

 

 

     …….Kognition 

 
--------------------------------------------------------------Alkohol? 

_________________________________ 
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Diagnostik 

• Prover: CDT 2,6, ASAT 3,8, ALAT 3,5, GT 
1,6, kreatinin 78. GFR 53, blodstatus ua, B-
glukos ua 

• Somatisk undersökning ua, BT 140/85 

• Alkoholvanor: AUDIT 

• Läkemedelsgmg: 0 interaktioner 

• Psykiatriska instrument 

• Kognitiva test? 

 

• DT hjärna? 

 



Primärvård 

• Bedömning/utredning 

• Återinsättning av Mirtazapin till kvällen 15 mg -> 45 
mg 

Primärvård 

• Träffar beroendesköterska på vårdcentral. Minskar 
alkoholbruk till 10 glas/vecka 

Primärvård 

• Uppföljning -> ej remission.  

• Remiss äldrepsykiatri 



Äldrepsykiatri 

• Bedömning/basutredning 

• Akut intervention? 

Äldrepsykiatri 

 

Äldrepsykiatri 

 



• Basutredn: Recidiverande depression, 

pågående. Långvarig överkonsumtion av 

alkohol. Tankar kring åldrandet, att förlora 

funktioner.  

• Motiverad till minskning av alkohol.  

• Byte till SNRI (duloxetin 30->60 mg) 

 



Äldrepsykiatri 

• Bedömning/basutredning 

• Akut intervention? 

Äldrepsykiatri 

• Medicinjustering -> Paroxetin ut, duloxetin 30 mg -> 60 mg 

• Icke-farmakologisk intervention: stödsamtal, alkoholstöd via 
primärvård 

Äldrepsykiatri 

• Initialt bättre psykiskt, MEN nytillkommen diarré, viktnedgång. 
Utredning via VC/gastro: kollagen kolit, sannolikt AD-utlöst 

• Duloxetin ut -> psykisk försämring 



Äldrepsykiatri 

• Heldygnsvård psykiatri -> derangerade elektrolyter. ECT. 

• DT visar vidgade ventriklar, oförändrat jmf m 2006 

Äldrepsykiatri 

• Förbättring. Voxra 300 mg, Mirtazapin 30 mg, Circadin 4 mg 

• Kvarstående initiativlöshet 

Äldrepsykiatri 

• Beteendeaktivering 

• Fysisk aktivitet 

• Alkohol? 

• Utredning soma? 



Terapirefraktära depressioner –  

vad har vi missat? 

Hjärnskada? 

Ångestsjukdom? 

Bipolär sjukdom? 

Bristtillstånd? 

Somatisk sjukdom? 

Psykosociala faktorer? 
Läkemedel? 

Missbruk? 



Antalet äldre med riskfylld  

alkoholkonsumtion ökar 



ECT 

• Effektiv vid svår depression hos äldre 

 

• Små risker men större risk för förvirringstillstånd än hos yngre 

 

• Risk för kognitiv försämring hos dem som redan har en 
kognitiv störning, samt vid underhållsbehandling 

 

• Unilateral elektrodplacering rekommenderas. Beh 2 ggr/v ger 
färre kognitiva problem än 3 ggr/v 

 

• Återfall hos 50 % inom 6-12 månader. ECT fordrar kraftfull 
antidepressiv efterbehandling, ofta livslångt 



John 69 år 

. 



John 69 år 

John söker vårdcentralen på grund 

av svår oro och sömnstörning sedan 

sex veckor tillbaka. Han ser trött och 

utvakad ut, och berättar att han inte 

sover mer än 3-4 timmar/natt. 

Du noterar att han flackar med 

blicken och verkar ha svårt att sitta 

stilla. Han gnider händerna fram och 

tillbaka över byxbenen och rör på 

fötterna under större delen av er 

samtal. Han uttrycker att hela hans 

situation känns hopplös. 



 John 69 år 

John är pensionerad lärare och lever ensam i en mindre 

villa. Han har haft flera tidigare depressioner, men aldrig 

mått så dåligt som nu.  

Han söker vårdcentralen trots att han är tveksam till om du 

kan hjälpa honom, eftersom besvären enligt honom beror 

på en vattenläcka i huset, som visat sig vara mer 

omfattande och kostsam än han hade kalkylerat med. Han 

är orolig över sin ekonomi och tänker att han kanske måste 

sälja huset med förlust.  

 

 



John 

Hur akut är situationen? 

Depression med melankoli? 

Suicidalitet? 

Psykotiska symtom? 

Vårdnivå? 



Diagnostik 

• ANAMNES 

• Prover  

• Somatisk undersökning  

• Alkoholvanor 

• Läkemedelsgenomgång 

• Psykiatriska instrument 

• Kognitiva test? 

• DT hjärna? 

 



John 

Primärvård 

• Bedöms lida av en svår depression med akut behov 
av psykiatrisk bedömning. 

• VI? Remiss till psykiatrisk akutenhet. 

Primärvård 

 

Primärvård 

 



John 

Akutpsykiatri 

• Bedöms lida av svår depression utan psykotiska symtom 

• Erbjuds inneliggande vård, avböjer 

• Uppfyller ej kriterier för vård enligt LPT 

• Uppföljning via mobilt team tills kontakt med äldrepsykiatri 
kommer till stånd 

Äldrepsykiatri 

• Nybesök med initiala medicinjusteringar 

• Pat har själv återinsatt Venlafaxin 75 mg med viss effekt 

• Basutredning 



John 

Bipolär sjukdom typ II 

 

 

___________________________________ 
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John 

Äldrepsykiatri 

• Fortsatt medicinjustering 

• Venlafaxin, Mirtazapin, Litium, Imovane 

• Stabilisering 

Äldrepsykiatri 

• Biverkningar: Törst, tinnitus 

• Medicinjusteringar 

• Remission, nedtrappning, remiss ÖNH 

• Psykiatrisk kontakt kvarstår 



SUICID HOS ÄLDRE 

• Högsta suicidtalen hos äldre män 
(48/100 000 för män 85+) 

 

• Färre suicidförsök per fullbordat 
suicid  

 

• Oftare våldsamma metoder 

 

• +++ suicidrisk hos äldre efter 
tablettöverdos 

R 
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SUICID HOS ÄLDRE 

• 97% av äldre som tagit sitt liv uppfyllde 

kriterier för åtminstone en psykiatrisk 

diagnos 

 

• Allvarlig fysisk sjukdom, synnedsättning, 

neurologisk sjukdom, malignitet, 

familjekonflikt och ensamhet är andra 

riskfaktorer för suicid hos äldre 

R 
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S 
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Bipolär sjukdom i hög ålder 

• Sjukdomsbilden kan påverkas av 
åldersförändringar 

 

• Kroppsliga förändringar kan påverka behandling 
med litium/annan stämningsstabiliserare 

 

• Hjärnskador är en riskfaktor för bipolär sjukdom 

-> risk för sekundär bipolär sjd ökar hos äldre, ffa 
skador i hö frontallob 

 

• Hjärnskador ökar även risken för att utlösa bipolär 
sjd vid depressionsbehandling. 

 



Ingrid –  

en telefonkonsultation 
 



Ingrid –  

en telefonkonsultation 
I yngre dagar arbetade Ingrid som 

chefssekreterare på ett framgångsrikt bolag. 

Idag är hon 94 år gammal och lever ensam i 

2 rok med utsikt över en grönskande 

innergård.  

Hon får hjälp med dosettdelning via 

distriktssköterska. Hemtjänsten kommer fem 

gånger om dagen och sönerna turas om att 

hälsa på ett par gånger i vecka.  

Trots att Ingrid är relativt frisk för sin ålder 

lider hon av en besvärande morgonångest, 

som på senare tid hindrat henne från att gå 

ut på egen hand. Nu larmar de närstående 

då de tycker att Ingrid blivit alltmer påverkad 

av sina besvär. 

 



Ingrid 

 

 
Somatik: Hypertoni, järnbristanemi (Hb 90), 

njurfunktion GFR 19 ml/min, kreatinin 138. 

Dagtrött. Nedsatt smak. 

 

Psykiatri: Ingen tidigare kontakt med 

psykiatrin. Inga kända depressiva episoder, 

men ångest sedan många år. Inget missbruk 

 

Aktuella läkemedel: Mirtazapin 60 mg 

(2008), Imovane 5 mg, Normorix mite 2,5/5 

mg, Duroferon, Folacin 5 mg 1x1, 

Acetylcystein vb 



Ingrid 

 

 
Rekommendation? 



Ingrid 

 

 
 
Nedsatt smak -> Imovane? 

 

Trött och orkeslös -> högdos Mirtazapin 

(ortostatism, sedation) – obs nedsatt 

njurfunktion! 

 

Övriga lm:  

Normorix mite 2,5/5 mg – nervositet, 

depression 

Duroferon - illamående  

Acetylcystein – hur är det med andningen? 

Ångest-andning? 

S-konc! 

Dossänkning 



Ångest hos äldre –  

vad kan det vara? 
 

• Depression 

• Missbruk 

• Somatisk sjukdom 

• Kognitiv svikt 

• PTSD/Ångestsjukdom 

• Läkemedelsbiverkan 



 

 

PT 

SD 

 

 

 

• Relativt vanligt i hög ålder 

• Trauman kan ligga mycket 
långt tillbaka i tiden 

• Sjukdomen kan ha funnits 
under många år 

• Undviker att berätta -> 
medför ökad ångest 

• Återupplevande av tidigare 
trauman, sömnproblem, 
mardrömmar, ökad 
ångestnivå och depressiva 
symtom 

 



Behandling ångestsjukdomar 

• SSRI störst evidens 

• Vid PTSD kan läkemedel som påverkar 

noradrenalin öka ångestnivån 

• Pregabalin  

• Benzodiazepiner - god korttidseffekt 

mycket tveksam långtidseffekt - OBS 

FALLRISK! 

• Psykoterapi viktig behandlingsprincip men 

sämre resultat än hos yngre 



Sammanfattning 



Psykisk ohälsa är vanligt 

 

 

av alla personer 65+ 

år har någon form av 

psykisk sjukdom 

 

• 15% av personer 65+ år 

har depressiva symtom 

 

• 29% av de allra äldsta 

(85+ år) har  

funktionsnedsättande 

depressiva symtom 

 

 

 



Samsjuklighet   

Psykisk sjukdom 

• Ökar risken för sjukdom 

och död i somatisk 

sjukdom 

 

• Personer med depression 

eller ångestsjukdom dör 

5-10 år tidigare än andra 

 

Somatisk sjukdom 

• Ger funktionsnedsättning 

och  lidande i sig 

• Ökar risken för 

depression 

• I kombination med 

depression ger ökad 

funktionsnedsättning, 

sjuklighet och dödlighet 

• Läkemedel kan ge 

depression som biverkan 

 

 



Depression och demens 

• Tidigare depression = fördubblad risk att 

utveckla Alzheimers sjukdom 

• Upp till 50 % av patienter med Alzheimers 

demens har rapporterats även lida av 

depression 

• Depression vid vaskulär demens är mera 

långdragen och svårbehandlad 

 



Depression hos 

personer +65 år 

vanligt, men… 

Betänk 

suicidrisken  

…symtomen 

är 

annorlunda 

Behandla! 

Kontinuitet och 

aktiv uppföljning 

ökar följsamheten 

och förbättrar 

prognosen 


