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• Psykose hos eldre er vanlig 

 

• Mange behandlingsinstanser 

– fastlege 

– akuttmottak  

– indremedisinsk og kirurgisk avdeling 

– nevrologisk avdeling 

– psykiatrisk akuttavdeling 

– sykehjem 

– DPS 
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Forekomst 

• Befolkningsstudie 70-82 år   1% (Sigström, 2009) 

 

• Befolkning/institusjon  >85 år  10% (Östling, 2002) 

 

• Akuttgeriatrisk       10% (Webster, 1996) 

 

• Sykehjemsbeboere      20-30% (Selbæk, 2007)  

 

• Ved Alzheimers sykdom    41% (Ropacki, 2005) 

 

 



Forekomst 

 

  
 

Fordeling (Webster, 1996) 

Alzheimers demens og andre demenslidelser 40% 

Psykotisk depresjon 33% 

Medisinsk/substansbetinget 11% 

Delir 7% 

Bipolar affektiv lidelse 5% 

Vrangforestillingslidelse 2% 

Schizofreni/schizoaffektiv lidelse 2% 



Risikofaktorer 

• Kognitiv svikt 

• Tidligere psykose 

• Sansesvikt 

• Sosial isolasjon 

• Somatisk sykdom  

• Polyfarmasi 

• Endret legemiddeleffekt og -omsetning   
• (Brunelle, 2011, Reinhardt, 2015) 
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Psykotiske symptomer 

• Primær eller sekundær  

• Early, late eller very-late onset 

 

• Ingen sikre kvalitative forskjeller, men enkelte 
symptomer forekommer i større eller mindre 
grad hos eldre enn yngre 



Psykotiske symptomer 

• Vrangforestillinger 

• Hallusinasjoner  

• Tankeforstyrrelser 

 

• Andre psykosesymptomer 

– Negative symptomer 

– Kognitiv funksjon 
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Utredning – diff.diagnoser (C.I. Cohen) 

 

 

 

 

 

 

mani/depresjon 

psykose 

Primær psykotisk tilstand 
• Ikke-organisk 
• Affektiv 
• EOS, LOS, VLOS 

nevrologiske 
lidelser 

demens 

medisinske 
tilstander & 

substansbruk              

Sekundær psykotisk tilstand 
• Demens 
• Delir 
• Somatisk sykdom 
• Substansindusert 



Observere 
atferd/mestrin

g 
Sykehistorie 

??? 

Familieanamnese 

Somatisk 
undersøkelse 

Nevropsykologi CT/MR 
Demensprotokoll 

EEG 
Spinalpunksjon 

DaTSCAN og PET 

Blodprøver 



Alzheimers demens 

  

1. Svekket hukommelse (nyere data), 
redusert abstraksjon, dømmekraft, 
tenkning, planlegging.  
 Påvirker dagliglivets funksjoner 

 
2. Bevart bevissthet 

 
3. Svekket emosjonell kontroll, 

motivasjon eller sosial atferd med en 
eller flere av følgende: Emosjonell 
labilitet, irritabilitet, apati, unyansert 
sosial atferd 
 

4. Varighet: 6 måneder eller mer 
  
ICD-10  

 

 

• Ca. 20% psykose i tidlig fase 

 

• Psykose: én måned varighet, 
påvirker funksjonen (Jeste & Finkel, 
2000) 

 

• Prevalens:  

 vrangforestillinger median 37% 

 hallusinasjoner median 23 % 

 

 

 



Alzheimers demens 

 
• Hallusinasjoner: syn> hørsel> andre  

 
• Hallusinasjoner om hendelser i fortiden, f.eks. avdøde 

slektninger. Inntrengere og dyr. 
 

• Vrangforestillinger om tyveri, utroskap, å bli forlatt, at 
hjemmet ikke er ens eget, forfølgelse.  
 

• Misidentifisering: mennesker gir seg ut for å være andre, 
byttet identitet, tror personen i speilbilde er en annen. 

 
 

 

 
 



Lewy legeme demens 

• Kjernesymptomer 

– Fluktuerende bevissthet 80% 

– Demens (oppmerksomhet, psykomotorisk tempo, eksekutiv 

funksjon, visuospatielle evner) 

– Synshallusinasjoner 70-80% 

– Parkinsonisme 75% 

+ falltendens, synkope, vrangforestillinger og andre 
hallusinasjoner, livaktige drømmer, overfølsomhet 

nevroleptika, forstyrret REM-søvn (Årsland, 2002) 



”The terrorist inside my husband's brain”  
(Susan Schneider Williams, Neurology, 2016) 

• Hallusinasjoner  
– kortvarige 

– voksne, barn eller dyr 

– virkelige og skremmende  

– noen har innsikt i at dette er 
sansebedrag 

 

 

• Vrangforestillinger 
– forfølgelsestanker  

– andre til stede i rommet 

 

 



Delir 

• Akutt forvirring 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Screening med 4 A’s Test (4AT) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
[1] Årvåkenhet (Alertness)  
   
[2] Abbreviated mental test (AMT4)  Alder, fødselsdato, sted, årstall 
   
[3] Oppmerksomhet (Attention) Måneder baklengs 
 
[4] Akutt endring eller fluktuerende forløp 
 



Delir 

 
• Hallusinasjoner: Syn> > hørsel > andre hallusinasjoner 

• Vrangforestillinger: Paranoide vrangforestillinger mest vanlig  

 
• Utrede underliggende årsak 

– Infeksjon  
– Hjerte/karsykdom 
– Skade/smerter 
– Legemidler (Antikolinerge) 
– Alkohol/benzodiazepiner 
– Demens 

 

 

 



Somatiske sykdommer 

• Nevrologiske sykdommer 

– Eks. Epilepsi og Parkinsons sykdom  

 

• Endokrine (tyroidea) 

• Metabolske (porfyri) 

• Autoimmune (SLE) 

• Infeksjoner (syfilis, malaria, HIV)  

 



Substansindusert psykose 

• Psykotiske symptomer F1x.5: 
– Oppstår under eller etter bruk av psykoaktive 

stoffer 

– Ikke forklart av beruselse eller abstinens  
 

• hallusinasjoner  

• vrangforestillinger  

• psykomotoriske forstyrrelser  

• Unormal påvirkning, som kan variere fra intens frykt til 
ekstase 

 



Utredning 

• Sekundær psykotisk tilstand 

– Demens 

– Delir 

– Somatisk sykdom 

– Substansindusert 

• Primær psykotisk tilstand 

– EOS, LOS, VLOS (Ikke-organisk psykose) 

– Affektiv psykose 

 

 



Primær psykotisk tilstand 

Early-onset schizophrenia EOS (<40 år) er vanligst 

 

Late onset schizophrenia LOS (>40 år) ca 25%  

 

Very late onset schizophrenia VLOS (>60 år) 0,3% 

 

I 2025 vil 25% av personer med schizofreni være over 
65 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Characteristics 
 

Early-Onset 
Schizophrenia 
 

Late-Onset 
Schizophrenia 
 

Persecutory 
delusions 
 

           + 
 

       +++ 
 Visual 

hallucinations 
 

          + 
 

             ++ 
 

Olfactory 
hallucinations 
 

           + 
 

         ++ 
 

Tactile 
hallucinations 
 

           + 
 

         ++ 
 

Thought disorder 
 

          +++ 
 

               + 
 Affective blunting 

 
          +++ 
 

               + 
 

Sensory 
impairment 
 

            + 
 

             ++ 
 

Male –female 
ratio 
 

Male slightly 
higher 
 

Women much 
higher 
 Medication 

dosage 
 

         high 
 

            low 
 

  
 

Oppsummering av 
forskjellene mellom 
early og late onset 
schizofreni 

Early og late onset 
er like mht: 
familiehistorikk og 
hjerneforandringer  
 
 



Primær psykotisk tilstand 

Affektiv psykose  
 

Eldre med depresjon - 20-45% har psykotiske symptomer 

  

• Vrangforestillinger er stemningskongruente: skyldfølelse, 
straff, somatiske vrangforestillinger og økonomisk ruin 

 

• Hørselshallusinasjoner sjeldnere, vage, av nedsettende 
karakter 

 

• Manisk psykose som hos yngre voksne  

 

 

 

 



Ulike forløp og varighet 

Delir Demens Depresjon Psykotisk lidelse 

Debut 
 

Akutt Gradvis Varierende Varierende 

Forløp 
 

Fluktuerende Progredierende Tilbakevendende Kronisk 

Bevissthet 
 

Endret Normal Normal Normal 

Oppmerksomhet Redusert Normal til sen 
fase 

Kan være redusert Kan være 
redusert 

Orientering 
 

Fluktuerende Redusert Normal Normal 

Hallusinasjoner 
 

Vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Vanlig 

Varighet 
 

Timer-måneder Måneder-år Uker-måneder Måneder-år 
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Behandling –sekundær psykose 

• Behandling av grunnlidelse 

• Korttidsbehandling med antipsykotika ved 
alvorlige psykotiske symptomer: 

 
– Tidsavgrenset 

 

– Dosebegrenset 

 
– Skreddersydd 



Behandling –sekundær psykose 

Psykose ved demens: 

• Ikke-farmakologisk behandling primært 

• Subjektivt besvær? Udekkede behov? 

 
Best evidens Mindre evidens 

Støtte omsorgsgiver Realitetsorientering 

Musikkterapi Adferdsterapi (ikke profesjonell) 

Kognitiv stimuleringterapi Validering 

Multisensorisk stimuleringsterapi Reminscence 

Adferdsterapi (profesjonelle) Aktivitetsprogrammer 

Trening av hjelpere 
(profesjonelle) 

Stimuleringsterapi (fysisk miljø) 



Behandling –sekundær psykose 

Psykose ved demens: 

1. Demensmidler, antidepressiva 

2. Veloverveid bruk av antipsykotika 

Preparat Dosering 

Risperidon 0.25-1.5 mg  

Olanzapin 2.5-10 mg 

Quetiapin 12.5-200 mg 

Aripiprazol 2.5-12.5 mg 

(Meeks 2008, Maher 2011) 



Behandling –sekundær psykose 

Psykose ved Parkinson/Lewy-legeme: 

• Klozapin – best evidens (6.25-50 mg) 

• Quetiapin – mest brukt (12.5-150 mg) 

• Donepezil 

• Rivastigmin 



Behandling –sekundær psykose 

Psykose ved delir 

1. Behandle underliggende årsak 

 

2. Miljøterapi, søvn, ernæring, smertestillende 

 

1. Antipsykotisk behandling ved stor agitasjon 
– Haloperidol og olanzapin. 

– Det er ingen legemidler som har godkjent indikasjon 
for delir. 

 



Behandling primær psykose 

 

• Få studier for eldre med schizofreni 

 

• Cochrane: Ikke nok data til å komme med 
anbefalinger om behandling for LOS/VLOS. 

 

• Klinisk erfaring/ekspert-anbefalinger 



Behandling primær psykose 

• Risperidon 1,25-3,5 mg 

• Quetiapin 100-300 mg 

• Olanzapin 7,5-15 mg 

• Aripiprazol 15-30 mg 

 

Startdose 25 %, vedlikehold 25-50 %  



Behandling primær psykose 

Psykose ved depresjon:  

• ECT – førstevalg? 

 

• Kombinasjon antidepressivum og antipsykotikum 
(feks Sertralin/Olanzapin) 

 

• Skreddersøm – sykelighet, toleranse, bivirkninger 

 

• Obs hyponatremi og blødningstendens 

 

 



Behandling 

• Depotinjeksjoner 

– Ingen studier 

– Begrenset klinisk erfaring 

• Litium og klozapin (justere dose) 

 

• Kognitiv adferdsterapi (sosiale relasjoner, psykose, affekt) 

• Sosial støtteterapi (sosial interaksjon) 
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Forløp - symptomer 

• T1 n 250 – T2 n 104, over 55 år, bor i New York 
• Oppfølging 2-3 år 

 
• 49 % remisjon baseline 40 % oppfølging 

 
• 25 % remisjon begge ganger 
• 35 % psykotiske begge ganger 
• 25 % fra remisjon til psykose 
• 16 % fra psykose til remisjon (Cohen, 2014) 

 



Forløp og remisjon 

• NYC studie: 8% i varig remisjon (Auslander og Jeste, 

2004) 

• Stringente kriterier 

• Grad av psykopatologi som hos friske 
kontroller  

• Kognisjon, livskvalitet og dagliglivs funksjon 
dårligere enn hos friske 

 



Forløp og remisjon 

• Fluktuasjon av symptomer 

 

• Alderdom ikke en ”stille periode” 

 

• Sosiale intervensjoner? 

– selvstendighet, tilfredshet med sosiale relasjoner, 
nabolag, deltagelse i aktiviteter, uformelle og 
formelle sosiale bånd 



 

Forløp og kognisjon 



Forløp og kognisjon 

• Meta-analyse med 29 tverrsnittsstudier og         
14 longitudinelle studier fulgt over 1-6 år  
Ingen signifikant kognitiv endring over tid (Irani  2011) 

 

• Oversiktsartikkel med 12 studier antydet kognitiv 
reduksjon, 8 studier fant ingen assosiasjon (Shah 2012) 

 

  Mulig nevrodegenerativt forløp 



Forløp og kognisjon 

• Pga schizofrenilidelsen eller omstendigheter? 

 

• debutalder 

• symptomer/episoder/sykdomsvarighet 

• institusjonsopphold 

• medisiner 

• livsstil 

 



Forløp og demens 



Forløp og demens 

• Rusmisbruk gir økt risiko for demens 

• Absolutt risiko ved 65 års alder  

– 1,8% ved schizofreni  

– 0,6% kontroller 

 

•  økt risiko for tidlig demenslidelse ved 
schizofreni, men ikke nødvendigvis Alzheimers 
demens (Ribe 2015, Zilkens 2014, Kørner 2009, Purohit, 1998) 

 



Veien videre 

 

• Fokus fra debuttidspunkt til komorbiditet og 
kognisjon 

 

• Store helseutfordringer (dimensjonering, økonomi) 

 

• Forskning: Både medikamentell og ikke-
medikamentell behandling 
 


