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Depression och ångestsyndrom vanligt hos 
äldre
• Kan vara svårare att upptäcka på grund av samsjuklighet med 

somatisk sjukdom eller annan psykiatrisk sjukdom (framför allt 

ångestsyndromen).

• återfallsrisken för ett nytt depressivt skov kan vara större for 

äldre än för yngre vuxna

• GAD och specifik fobi vanligast bland ångestsyndromen

• Social isolering och upplevelse av förlust största riskfaktorer

• Prevalens ca 15%  äldre som söker primärvård men ännu 

vanligare vid hjärt-kärlsjukdom, stroke, demens, parkinson
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Svårare diagnostik
• Värk och smärta, aggression, ångest, sömnstörningar kan 

dominera 

• I primärvården anger fler än hälften somatiska symtom – ofta 

många somatiska symtom

• kognitiv funktionsnedsättning kan överskugga 

depressionssymtomen

• Ofta ”minor depression” – uppfyller inte alltid alla symtomkrav, 

men samma risk för funktionsnedsättning och suicid

• Mer sällan sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter

• GAD eller specifik fobi mer svåridentifierad
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Frågor att ställa i primärvården – ca 80% av 
äldre patienter med depression identifieras (PPV 
43% jfrt med screeninginstrument 28%)

• Vad är det som föranleder ditt besök här idag?

• Vad tänker du är problemet?

• Vad tror du orsakade problemet?

• Är det något speciellt du oroar dig för?

• Hur har du själv försökt åtgärda problemet?

• Vad skulle du vilja att jag gör åt problemet?

• Är det något mer du skulle vilja ta upp idag?
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Studie av äldre med depression i 
primärvården – förlopp under 2 år

Förloppet varierar – 3 olika typer sågs: 

- återställd

- Stabilt depressivt (dysforiskt)

- Fluktuerande

Ingen skillnad för behandling antidepressiva, psykologisk

behandling, återbesök doktorn eller kombinationer.

Avsaknad av sociala fritidsaktiviteter ökar risken för kvarstående

depression.
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ÄLDRE

Median MADRS-S scores at baseline and at four follow-up visits
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Läkemedelsbehandling - få studier

• SSRI – möjligen lägre dos beroende på inverkan av andra 

läkemedel, somatisk samsjuklighet, en ökad känslighet för 

biverkningar och förändrad läkemedelsmetabolism

• Sannolikt något mindre risk för recidiv 

• Välj preparat med kort halveringstid

• Välj lämplig beredningsform: vanlig tablett, munlöslig tablett, 

droppar

• Tänk särskilt på biverkningar och interaktioner (metoprolol, 

Trombyl, Waran)
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Ångestbehandling

• Mycket vanligt att sedativa förskrivs

• Finns enstraka studier – få RCT

• SSRI, pregabalin effekt vid GAD

Generellt

Lika lång behandlingstid som för andra vuxna


