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Eldre, er det en egen art ? 

• Njei.. 

 

dvs i mange tilfeller gjelder de 

samme anbefalninger og 

retningslinjer for utredning 

behandling som hos andre voksne ! 
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Depresjon ICD 10. 

1. Depressivt stemningsleie, tristhet.  

2. Interesse – og gledesløshet.       

3. Energitap, økt trettbarhet, redusert aktivitet.                                        

a. Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet                                    

b. Redusert selvfølelse og selvtillit              

c. Skyldfølelse ,fremtidspessimisme            

d. Selvmordstanker                                      

e. Søvnproblemer                                         

f. Redusert appetitt                                     
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Aldersrelatert depresjon ? 

• Apati ,lite motivasjon og lite interesse for 
omgivelsene preger ofte bildet mer enn 
tristhet  

 
• Somatiske plager ( særlig smerter) preger 

ofte bildet  
• Dårlig hukommelse kan forekomme (kun 

subjektivt ?, pga langvarig sykdom 
?demensutvikling ?, bv av medisin/ECT ?   

 
• Angst/uro/irritasjon/ er oftere 

hovedsymptomet – ”agitert depresjon” 
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Depresjon hos eldre er ikke.. 

 

• Normal aldring 

• Normal reaksjon på endring av rolle 

eller tap av funksjon og helse 

• Sorg eller fortvilelse (gråt er ofte ikke 

ledd i depresjonssykdom) 
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Somatiske 

symptomer/fornemmelser 

• Er de uttrykk for reell somatisk 

sykdom ? 

• Er det «somatisering», altså 

«psykisk» eller «funksjonell» ? 

• Er det bivirkninger/abstinenser ? 

• Hva med nedsatt allmentilstand og 

vekttap (psykiatri eller somatikk) ? 
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Når er det ”lett” ? 

 

• ”Klassisk” unipolar depresjon 

 

• Psykotisk depresjon (aktuell episode) 
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Depresjonsstadier 
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Når er det litt verre.. 

• Angst dominerer det kliniske 

uttrykket 

• Uttalt somatisering (inkl. 

somatiseringslidelse) 

• Medikament/rusmisbruk 
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Når er det direkte vanskelig 

• Personlighetstrekk/endring/forstyrrels

e i tillegg til depresjon 

• Demens i tillegg til depressive 

symptom/depresjon 

• Angst hele livet (”benzo siste 40 år”) 

• Bipolar sykdom og kognitiv 

svikt/demensutvikling i kombinasjon 
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Utredning i alderspsykiatrien 

generelt 

• Anamnese med pasient og pårørende inkl. 
funksjonsvurdering og medikamenter.  

• Psykiatrisk intervju 

• Psykologiske tester og vurderingsskalaer 

• Somatisk undersøkelse(hjerte/lunge, nevrologisk status) 

• Blodprøver (Hb, SR, elektrolytter, ca,kreatinin,leverenzymer,B12,TSH mm ) 

• MR caput ( ev CT/EEG/DAT-scan/hjernePET) 

• Spinalvæskeundersøkelse (med bla 
demensmarkører , encefalittantistoffer) 
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Anamnesen er psykiaterens 

viktigste redskap..  
 
•Hvor lenge har plagene (angsten/depresjonen) 
pågått ? 
•Tidligere hatt noe liknende, ev 
behandlingsrespons (les journal grundig !) ? 
•Medikament – og rusanamnese (grundig!) 
•Hvor mye avviker funksjonen og livskvaliteten 
(lidelsestrykk) fra pasientens optimale fungering 
? 
•Psykotiske symptomer ? 
•Suicidalitet ? 
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Eksempler på 

feildiagnostisering i praksis 
• Angst (f.eks «sosial fobi, GAD») som symptom blir 

feiltolket som en ren angstlidelse (og ikke som ledd i 
en depresjon) og pasienten får monoterapi med 
benzodiasepiner 

• Agitasjon blir feiltolket som personlighetstrekk 
(«appellerende, masete») og blir «ansvarliggjort» i 
stedet for å få antidepressiva/ECT 

• En depresjon kan hos eldre bli feiltolket som en 
demens («pseudodemens»), f.eks om man legger for 
mye vekt på resultatet  på MMS (=«mental CRP») 

• Reelle somatiske symptomer blir feiltolket som 
«somatisering» 

• «Somatisering» blir feiltolket som reell somatisk 
sykdom og utredet inn i det hinsidige….. 
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Eksempler på 

feildiagnostisering i praksis 
• Formelle tankeforstyrrelse blir oversett og  

dermed schizofrenidiagnosen (fjr 
journalnotat ala «pasienten fremstår vag og 
usammenhengende,….ingen psykotiske 
symptomer») 

 

• Psykotiske symptomer knyttet til nabo (jfr 
VLOSLP, «parafreni») blir oversett noe som 
medfører en rekke (dyre) flytteprosesser 
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Noen diagnostisk hint.. 

• Man får ikke plutselig en 

personlighetsforstyrrelse.. 

• Man blir ikke plutselig dement… 

• Nyoppstått angst hos eldre er del av 

en depresjon til det motsatte er 

bevist 
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Svekket homøostase hos eldre   

• Dvs blodtrykksregulering, balanse, 
væskebalanse, 
temperaturregulering, kognisjon:  

- Ortostasetendens ved bla 
høydosenevroleptika, levodopa 

- Kognitiv svekkelse av bla TCA, 
antiepileptika (orfiril!), sedativa 
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Endret farmakokinetikk 

• Leverfunksjon (flow og masse, 
metabolsk clearance) og dermed 
cyp450 systemet reduseres med alder  

benzo påvirkes, men ikke oxazepam  

antidepressiva (citalopram særlig 
påvirket ) 

• Nyrefunksjon (renal clearance av 
legemidler) reduseres med alder  

vannløselige som litium påvirkes 
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Medikamentell behandling hos 

eldre generelt: 

 

• Start low   (halv dose eller mindre) 

 

• Go slow  
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But go !  

•  Innebærer ofte full dose ! 

 

• Kan ta opp til 6-8 uker før effekt, men 

oftest må man gjøre noe om ikke 

effekt innen 2-4 uker ! 
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Medikamentell behandlingsalgoritme av eldre med 

unipolar depresjon 1  

1.Venlafaxin (Efexor) (75-150 (225) mg) morgen ved 
moderat/alvorlige depresjoner, særlig de som er preget av lite 
energi. Start med 37,5 mg i 4-7 dager hos skrøpelige eldre. 

 

2.Mirtazapin (Remeron) 15-30 mg kveld (7,5 mg =1/4 av 30 
mg til skrøpelige ) ved lettere depresjoner og de som er preget 
av søvnløshet, uro og tap av appetitt og vekt.  

(Sedasjon/søvnighet som bivirkning/ønsket effekt avtar (ofte 
men ikke alltid) med økende dosering pga 
noradrenerg>histaminerg) 
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Medikamentell behandlingsalgoritme av eldre med 

unipolar depresjon  2 

 

3. Kombinasjon av venlafaxin (Efexor) ( 75-150 
mg) og mirtazapin (Remeron) (15-30 mg) ved 
moderat til alvorlige depresjoner hvor man ikke 
oppnår symptomkontroll ved monoterapi. 
 

 

(eller escitalopram opptil 10 mg (start med 2,5- 5 mg først) i 

stedet for venlafaxin) 
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Medikamentell behandlingsalgoritme av eldre med 

unipolar depresjon 3 

• 4. Ved alvorlige og/eller psykotiske 

depresjoner- ECT    

            eller 

•  kombinasjon antidepressiva+ 
atypiske antipsykotika (f.eks 
venlafaxin 150+ olanzapin 5-10 
mg/aripiprazol opptil 10 mg) 
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Medikamentell behandlingsalgoritme av eldre med 

unipolar depresjon 4 

5. Hvor kombinasjonsbehandling ikke 
virker og ECT er uaktuelt:   

Fenelzin (Nardil) –ureg preparat 
Obs! kostliste (tyraminfattig kost) og 
bivirkninger inkludert ortostatisk BT 
fall.  

Obs ! Er de i bipolarspektrum så blir de 
maniske ! 
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Medikamentell behandlingsalgoritme av eldre med 

unipolar depresjon 5 

 

• 6. Ved terapiresistente depresjoner: 

Tillegg av litium ( speil 0,5-0.8 (0.2-

1,0)) 

• eller andre atypiske antipsykotika  
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Medikamentell behandling av eldre med unipolar 

depresjon 6  

• Det er likevel anledning til å bruke SSRI alene 
(førstevalg i primærhelsetjenesten/ 
førstegangsdepresjon/lite alvorlig depresjon)  

•  Noen anbefaler kombinasjon av SSRI og 
bupropion (Wellbutrin), sistnevnte skal virke 
aktiverende. 

• Skal man bruke TCA hos eldre anbefales 
nortryptilin (Noritren) pga lite anticholinerg 
virkning, men har de brukt, tålt og hatt effekt av 
andre tricykliske så kan de bruke det , mener 
jeg. 
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Metoder jeg har prøvd lite men 

som har noe evidens for effekt: 

• TMS (noen få pas- ingen effekt) 

• T3  (noen få pas- ingen effekt) 

• Lysbehandling- ingen 

• Ketamininfusjon  en pas -ingen effekt 

 

• (lamictal som adjuvans)- noen med effekt 

• (Nardil + litium)- en pas med meget god 
effekt 

• (Nardil+ ECT) noen få med effekt 
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Kontinuasjons – og 

vedlikeholds ECT 

• Bruker vi mer og mer (har egen ”ECT 

–seng”) 

• F.eks ukentlig i 4 uker, annenhver 

uke i 1-2 mnd, deretter en gang i 

mnd, deretter ev sjeldnere (opptil 1x 

hver 12 uke) 

• Individuell dosering !!! 
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OBS ! 

•  Særlig ved uttalt 
angst/personlighetstrekk/somatiseringsl
idelse etc kan en god 
psykolog/psykoterapeut gjøre mye 
bra for noen av disse ! 

• God miljøbehandling (inkludert 
støttesamtaler, aktivisering, fysisk 
trening, fysioterapi) kan bidra mye til et 
vellykket behandlingsresultat ! 
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Hvor lenge behandle hos eldre 

?(usikker evidens)  

• Kontinuasjonsbehandling: 

• Mål: Hindre tilbakefall (relapse) av 

aktuell episode.  

• Minst 12 mnd (samme dose som 

førte til remisjon) ved første episode  
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Depresjonsstadier 
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Hvor lenge behandle hos eldre ? 

(usikker evidens) 

• Vedlikeholdsbehandling: 

• Mål: Hindre ny episode (recurrence) 

• Ved tilbakevendende depresjon-  minst 3 

år eller livslang for risikoindivider    

• eller  revurder hver 12 mnd sammen med 

pasienten for å diskutere fordeler /ulemper 

med vedlikeholdsbehandling  (kan ev 

gjøres av fastlege) 
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Prognose (usikre tall) 

 

 

• Ved adekvat behandling (alle tilgjengelige 

behandlingsmetoder-dvs ikke gi opp !) blir 

ca 80 % bra av aktuell episode ! 

Dagfinn Green veka 13.3.19 



Gi opp ? 

• Ikke mulig med symptomlette og/eller 

bedre livskvaliteten til pasienten ? 

• Sikker på hva du har med å gjøre 

(riktig diagnose!) ? 

• Brukt opp alle tilgjengelige 

behandlingsmuligheter (krever 

fagkunnskap !) ? 
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PS ! 

 

• Kan du ikke faget, bør du overlate 

pas til noen som kan det, eller 

rådføre deg.. 
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Når kan man gi opp ? 

• Er det 
personlighetsforstyrrelse/demens/soma
tiseringslidelse i tillegg-  tja.., kanskje 
etter par år med reflektert og 
systematisk utprøving av alle 
behandlingsmuligheter ??? 

 

• Er man sikker på at dette er 
depresjonssykdom/syndrom- ”aldri” .. 
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Appendix 

• Bipolare depresjoner hos eldre 
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Bipolar depresjon hos eldre. 

Førstevalg Up to Date 

• Quetiapine dosering 100-300 mg  

   (maks 600 mg) 

  

- Oppstart 12.5 til 25 mg x1 eller 25- 50 

mg  gitt togangsdosert med økning 

hver 2-5 dag inntil måldosen. 
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Bipolar depresjon hos eldre. 

Andrevalg, Up to Date 

 

• Lamotrigin (100-200 mg) 

• Fluoxetine + olanzapine 

• Litium  speil 0,5-0.8 (0.2-1,0) 

• (Valproat ) 
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Refraktær depresjon/psykotisk 

depresjon 

 

 

• ECT 
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Vedlikeholdsbehandling etter 

ECT behandlet depresjon 

1.Litium 

2. Lamictal 

 

Alternativer: aripiprazole, ziprasidone, 

olanzapine, quetiapine, risperidone, 

valproate, carbamazepine. 
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Vedlikeholdsbehandling etter 

behandling av bipolar depresjon 

• Fortsette med samme medikasjon og 

dose som førte til remisjon av den 

aktuelle episoden, unntatt ved bruk 

av antidepressiva som anbefales 

seponert etter 2-5 måneder i stabil 

fase. 

Dagfinn Green veka 13.3.19 



Behandling mot kognitiv svikt ? 

• Donepezil (Aricept) hjelper ikke  

• Men, observasjonsstudier kan tyde 

på at litium reduserer risikoen for 

kognitiv svikt hos bipolare eldre 
 

• Kessing LV, Forman JL, Andersen PK. Bipolar 

Disord. 2010 Feb;12(1):87-94 
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