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Disposisjon: 

• Depresjonsklassifisering 

• Depresjonssymptomer hos eldre 

• Dokumentasjon for annerledes symptomatologi hos eldre 

• Prognostiske forskjeller mellom yngre og eldre med depresjon? 

• Kasustikk 

• «Vaskulær depresjon»  

• Oppsummering 

 

 



Depresjon i henhold til ICD-10  

Kjernesymptom (minst 2): 
- Depressivt stemningsleie 
- Nedsatt lyst/interesse 
- Nedsatt energi/senket tretthetsterskel 

 
Følgesymptom (minst 2): 
- Nedsatt selvtillit eller selvfølelse 
- Selvbebreidelse eller skyldfølelse 
- Tanker om død eller selvmord 
- Agitasjon eller hemming 
- Søvnforstyrrelser 
- Appetitt- eller vekt endring 
- Tanke- eller konsentrasjonsforstyrrelser 
 



Geriatric depression scale - GDS-15 



Depression without sadness 

• Eldre kan rapportere depressive symptom i mindre grad, og 
atypiske depresjoner er vanligere («Depression without 
sadness,» Gallo, Am Fam Physician, 1999) 

– Vektlegger aspekter som somatiske symptomer uten forklaring, håpløshet, 
redusert evne til å føle glede, bekymring og nervøs uro 

• Atypiske depresjoner er vanligere 
– Maskert depresjon (somatiske klager uten forklaring) 

– Hypokondrisk depresjon (pas. er overbevist om å være somatisk syk) 

– Agitert depresjon (klamrende, rastløs, uro, sinne)  

– Astenisk depresjon (tiltaksløshet og pasienten skjøtter ikke om seg selv 
(Engedal, Alderpsykiatri i praksis, 2008) 

 
 

 



Depresjon hos yngre vs. eldre      

              Ung 
 
Nedstemthet er ofte til stede og det er 
også manglende glede. 
 
 
Sjeldnere somatiske klager 
 
Sjeldent klaging over redusert  hukommelse 
 
 
Uro i kroppen er mindre tilstede 
 
Vrangforestillinger sjeldent 
 
Selvmordstanker er hyppigere 
uttrykt, men selvmord sjeldnere 
    

  Gammel 
 
Uttrykk for nedstemthet kan være 
mindre til stede, mens redusert glede  
ses ofte.   
 
Ofte somatiske klager 
 
Oftere rapportering om redusert  
hukommelse  
 
Uro er hyppigere 
 
Vrangforestillinger er hyppigere 
 
Selvmordstanker mindre uttrykt, 
men selvmord er hyppigere  

Engedal & Bjørkløf, Depresjon hos eldre, 2014 



Er det fenomenologiske forskjeller ? 

• Meta-analyse av 11 studier som har sammenlignet 
depresjon hos eldre og yngre voksne med bruk av 
Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D). 
    (Hegeman et al., Br J Psychiatry, 2012) 

 



Hegeman et al., Br J Psychiatry 2012 



Early Onset Depression (EOD) vs Late Onset Depression (LOD)  

• 60 år er ofte brukt som cut-off 
 

• Systematisk review av 14 artikler som så på etiologiske og 
fenomenologiske forskjeller mellom EOD og LOD  
(ikke artikler som inkluderte nevrokognitive eller 
nevroradiologiske forskjeller) 
– Mange studier hadde svakheter 

– Lite konsistente funn, mer suicidalitet blant EOD ? 

– Oftere familiehistorie med depresjonssykdommer ved EOD (?) 
     (Grayson & Thomas, J Affect Disord, 2013) 



Konklusjon ? 

 

«Despite the substantial increase in research 
investigating the phenomenological differences in 
depressive symptoms across adulthood, 
a clear and consistent message has not emerged.» 
     Haigh et al., Am J Geriatr Psychiatry, 2018 



Effekt av medikamentell behandling ? 

• To «retninger:» 

• I) Tilnærmet lik effekt av anti-depressiva (AD) ved depressive 
episoder hos eldre og yngre voksne  
(Gildengers et al., J Affect Disord, 2002; Kok et al., J Affect Disord, 2012; Kok, Psychiatr 
Clin North Am, 2013). 

• 2) Mulig noe mindre effekt av AD ved depressive episoder hos 
eldre (> 65 år), og det etterlyses mer forskning på undergrupper 
som kan se ut til å ha redusert effekt (høy grad av somatisk 
komorbiditet, demens, eksekutiv svikt) 
(Tedeschini et al., J Clin Psychiatry, 2011; Haigh et al., Am J Geriatr Psychiatry, 2018) 

 



Prognose til depresjon hos eldre vs. yngre voksne  
(meta-analyse) 

• Respons- og remisjonsrate ved depressive episoder er ganske lik 

• Større sjanse for tilbakefall av depresjon hos eldre 

• Større sjanse for dårlige behandlingsresultater hos pasienter med 
høy grad av somatisk komorbiditet 

• Pasienter med Early onset depression (EOD) har i utgangspunktet 
større sjanse for tilbakefall av depresjon, men 

• Pasienter med Late onset depression (LOD) ser ut til å ha mer 
somatisk komorbiditet 

 
 (Mitchell & Subramaniam, Am J Psychiatry, 2005) 

 



Hva med denne damen ?? 

Dronning Victoria (1819-1901)  



Dronning Victoria og depresjon 

• Abrams, Int J Geriatric Psychiatry, 2010:  
Late-life depression and the death of Queen Victoria,  
– Tap av familiemedlemmer; mann Prince Albert i 1861 og 3 barn (bl.a. sønn 

i 1900) og 1 barnebarn (høsten 1900) 

– Funksjonssvikt; synsreduksjon (cataract) og gangvansker 

– Kronisk smerte (osteoatritt) 

– Depressive symptomer siste 5 mnd. (august 1900-januar 1901); 
vektnedgang, søvnvansker, tap av energi, utilpass, mer sorg og manglende 
glede enn tristhet og aldri suicidalitet 

– Hukommelsesvansker, kognitiv reduksjon og hjerneslag 14 dager før hun 
døde 



Dronning Victoria og depresjon 

• Abrams & Alexopoulos, Int J Geriatric Psychiatry, 2018:  
Vascular depression and the death of Queen Victoria,  
– Undersøkelser av øyebunnen viste tegn på hypertensjon 

– Episoder med afasi 

– Perioder med delirium 

– Holdepunkter for gradvis kognitiv forverring 

– Hjerneslag med høyresidige lammelser 5 dager før hun dør 

– Dronning Victorias depresjon i 1861 ble grundigere gransket: 
Iht DSM-5: Persistent Complex Bereavement Disorder 

 

• Biopsykososial forståelse ! 
 

 

 



”Vascular Depression” (Alexopoulos 1997) 

• Sen debut av depresjon (>50 år) 

• Mindre arvelig belastning 

• Forandringer i hvit substans på CT/MR 

 



”Vascular Depression” (Alexopoulos 1997) 

• Sen debut av depresjon (>50 år) 

• Mindre arvelig belastning 

• Forandringer i hvit substans på CT/MR 

• Kognitiv svikt (ofte av eksekutive funksjoner) 

• Psykomotorisk retardasjon 

• Nedsatt funksjon  

• Unipolar  

• Kronisitet 



Myter om depresjon hos eldre 

• Depresjon hos eldre er ikke en normal reaksjon på å bli 
eldre og kan behandles (Haigh & Blazer et al., Am J Geriatr 

Psychiatry, 2018)  



Is depression really different in older people ? 

• Alan Thomas, leder i International Psychogeriatrics, 2013 
– Depression som i unipolar depressiv episode 

– Noen studier har funnet mer vrangforestillinger, agitasjon og tap av 
appetitt hos eldre, men dette er ofte ikke replikert  

– Kognitiv svikt (informasjonsprosessering, hukommelsesvansker og 
eksekutiv funksjon) trekkes frem som det mest konsistente 
«depressive» symptomet hos eldre  

– Hvit substansendringer vektlegges  


