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❙ ❙ Antalet äldre människor i befolkningen ökar ganska
snabbt, inte bara i västerlandet utan även i mindre utvecklade
länder. Detta beror naturligtvis på den ökade livslängden, som
är ett resultat av förbättrad hälsa och ökad social välfärd.
Framför allt är det den minskade barndödligheten som leder
till ökad livslängd. Det antas att för närvarande är ca 5 procent
av världens befolkning över 80 år [1].

Två grupper av sjukdomar som drabbar människan i den
senila fasen av livet är kognitiva respektive affektiva stör-
ningar. Dessa sjukdomar orsakar stort lidande. De kognitiva
störningarna, dvs demenssjukdomarna, kan vi ännu inte fram-
gångsrikt behandla, även om vissa farmakologiska behand-
lingsprinciper nyligen introducerats. De affektiva sjukdomar-
na däremot, dvs depressions- och ångestsjukdomarna, kan vi
sedan länge framgångsrikt behandla. Exempelvis svarar 80
procent av patienter med depression på elektrokonvulsiv be-
handling (ECT). ECT används dock endast vid svår depres-
sion, där sjukhusvård är nödvändig. Idag består behandlingen
av depressionssjukdom huvudsakligen av farmakoterapi, gär-
na i samband med psykoterapi. Cirka 90 procent av patienter
med äldredepression kan svara på sådan behandling. Även
ångestsjukdomar hos äldre kan i dag framgångsrikt behand-
las med en kombination av farmaka och psykoterapi. Det vik-
tiga problemet vid behandling av äldre är idag inte val av rätt
terapiform, det stora problemet är diagnostiken av affektiv
sjukdom. Det föreligger en påtaglig underdiagnostik och
självfallet då också underbehandling.

Epidemiologiska data
Den kumulativa incidensen av depression bland människor
upp till 70 år är 26,9 procent för män och 45,2 procent för
kvinnor [2]. Prevalensen av depression i en totalbefolkning är
5–8 procent. Om man studerar prevalensen av depression en-
dast bland äldre människor, över 65 år, stiger siffran till 12–15
procent [3, 4]. Det är uppenbart att det föreligger en stor vari-
ation i undersökningar som kartlägger prevalensen av depres-
sion bland äldre patienter. Denna stora variation kan åtmins-
tone delvis förklaras av att de depressionssjukdomar man ser
hos äldre inte nödvändigtvis är desamma som de man ser hos
yngre människor, och de kan även ha en annan etiologi. An-
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talet deprimerade varierar därför med avseende på vilka dia-
gnostiska instrument som används. Det är också uppenbart att
kvinnor utvecklar en mer komplex depression och en depres-
sion med ett allvarligare förlopp än män. Flera faktorer kan
ligga bakom denna skillnad mellan könen, såväl biologiska
som sociala. Skillnaden mellan könen minskar dock i högre
ålder.

Prevalensen av ångestsjukdomar i totalbefolkningen upp-
fattas vara 7–9 procent. Hos äldre varierar prevalensen mel-
lan 6 och 12 procent. Även här gäller att kvinnor är mer sjuka
än män och att denna skillnad minskar i högre åldrar.

Hos patienter med kognitiv störning, exempelvis patienter
med Alzheimers sjukdom och vaskulär demens, finns en an-
samling av patienter med samtidig depression och ångest-
sjukdom. Cirka 25 procent av de patienter som lider av Alz-
heimers sjukdom uppvisar så pass påtagliga depressiva sym-
tom att de uppfyller kriterierna för melankoli. Om man har nå-
got mildare kriterier för depressionsdiagnosen, s k subsyn-
dromal depression (depression som inte uppfyller alla kriteri-
er för melankoli), finns denna form hos upp till 50 procent.
Om man förutom depressiva symtom även inkluderar sym-
tom av ångestnatur, exempelvis rastlöshet, irritabilitet och ag-
gressivitet, lider 85 procent av patienterna med Alzheimers
sjukdom av sådana symtom. Vid vaskulär demens har än hög-
re siffror rapporterats vad gäller ångest- och depressionssym-
tom.

Nästan alla patienter med demens uppvisar någon gång be-
teendemässiga eller psykologiska symtom (behavioural or
psychological symptoms in dementia, BPSD). Vid lindrig de-
mens är frekvensen inte så hög men ökar vid allvarligare de-
mens för att åter avta i demenssjukdomens slutstadier. Upp till
84 procent av patienter med demens har rapporterats ha
BPSD [5]. BPSD indelas ofta i subgrupper. Dels finns syn-
drom där överaktivitet dominerar bilden, dels kan agitation
och psykotiska symtom dominera sjukdomsbilden. Mycket
vanligt är att depression och ångest finns hos äldre dementa
patienter med BPSD. Slutligen brukar också sömnrytmrubb-
ningar inkluderas i BPSD eftersom sådana är vanliga hos äld-
re patienter med kognitiv störning.

Underdiagnostik av åldersrelaterad affektiv störning
Det är väl känt att kognitiva störningar underdiagnostiseras.
Detta gäller även affektiv sjukdom. Vad gäller affektiv sjuk-
dom får underdiagnostiken allvarliga konsekvenser. Dessa
skulle kunna undvikas, eftersom det idag finns effektiv be-
handling.

Det kan ibland vara svårt att erhålla säker diagnos, efter-
som äldre patienter upplever depression och ångestsjukdom
på ett annorlunda sätt än yngre och också uppvisar en atypisk
bild. Den äldre människan kanske skäms något över att till sin
doktor rapportera symtom som depressivitet och ängs-
lan–oro. I stället poängteras symtom av »somatisk« natur. De
vanligaste symtomen är smärtor i kroppen. Dessa smärtor kan
förläggas till bröstet, ryggen, buken etc. Det är välkänt att en
depressionssjukdom reducerar smärttröskeln, och deprimera-
de patienter upplever mer smärta än icke deprimerade. Up-
penbart är dock att den äldre patienten på ett alldeles påtagligt
sätt betonar symtom på smärta. Den äldre patienten klagar
också över trötthet, kan visa hypokondriska symtom och sym-
tom i form av minnesstörning och koncentrationsoförmåga.
Det är först när man direkt frågar patienten om livsglädjen
försvunnit och om förekomsten av hämningssymtom och
hopplöshetskänsla som depressiva symtom uppenbaras.

En viktig faktor som bidrar till underdiagnostik av depres-
sions- och ångestsjukdom hos äldre är att den äldre patienten
och även anhöriga antar att det normala åldrandet innebär att
man skall lida av vissa krämpor. Den reducerade livsglädjen,

det minskade intresset för att träffa vänner och oförmågan att
företa sig något uppfattas som ett tecken på åldrande och inte
som symtom på en sjukdom. Risk finns sannolikt också för att
personal, inom såväl socialvård som primärvård, har en benä-
genhet att uppfatta symtom av detta slag som tecken på åld-
rande.

Svårigheten att diagnostisera sjukdomarna blir inte mindre
av att den äldre människan också samtidigt kan ha en kropps-
lig sjukdom. Vid kroppslig sjukdom hos äldre är depression
2–3 gånger vanligare än förväntat. Man måste ha stor respekt
för svårigheterna som distriktssköterskan och distriktsläkaren
ställs inför när det gäller att diagnostisera depressions- och
ångestsjukdom hos äldre patienter.

Diagnostiska instrument, GDS-20-skalan
En studie har genomförts i Höganäs vid två vårdcentraler, vid
vilka en skattningsskala användes, »the Geriatric Depression
Scale (GDS)«. Denna skattningsskala avser att mäta depres-
sion hos äldre patienter. Den hade från början 30 enkla frågor
(items). I den svenska versionen av skattningsskalan finns 20
frågor. Den är sålunda lätt modifierad jämfört med original-
skalan [6]. Vid vårdcentralerna intervjuades 1 189 äldre pati-
enter. Av dessa kunde 187 av olika skäl ej skattas. Av de 1 002
patienter som genomgick skattning uppfattades 93 få så hög
poäng på skattningsskalan att de misstänktes lida av en de-
pression. I 65 fall kunde distriktsläkaren bekräfta diagnosen
depression. I 20 fall uppfattades diagnosen inte vara en ren
depression utan mer ett ångest–depressionssyndrom i sam-
band med krisreaktion. Det framkom att inte mindre än 129,
dvs 12,9 procent, av de skattade äldre patienterna hade någon
form av affektiv sjukdom.

Skattningsskalan GDS-20 är en enkel skattningsskala med
ja/nej-frågor och skall användas som ett screeninginstrument
av distriktsläkare eller distriktssköterska. Om patienten får
mer än 5 poäng på skattningsskalan, skall distriktsläkaren
misstänka depression och göra noggrann anamnesupptag-
ning.

GDS-skalan lämpar sig tyvärr inte för skattning av patien-
ter med demens. Om affektiv sjukdom misstänks i samband
med demenssjukdom, måste en noggrann anamnes tas upp för
att avgöra eventuell närvaro av BPSD.

För bara något år sedan visade studier att endast en fjärde-
del av patienter med depression erhöll diagnos, och av de som
diagnostiserades rätt var det bara hälften som fick adekvat far-
makologisk behandling. Under de senaste åren har dock för-
säljningen av antidepressiva ökat kraftigt, varför det finns an-
ledning anta att en större andel får adekvat behandling idag.

Suicid bland äldre
Det finns ett starkt samband mellan depressionssjukdom och
suicid. Sjuttio procent av suicidfallen har depressiv sjukdom
som grund. Två av de största riskfaktorerna för suicid är hög
ålder och manligt kön. Även om suicidsiffrorna varierar från
land till land, är det uppenbart att suicidfrekvensen ökar med
åldern i de flesta länder. Hög ålder är också en viktig riskfak-
tor för suicid bland kvinnor. Den högsta prevalensen av
kvinnligt suicid finns i åldersgrupperna 75 och äldre.

Trots ökat medicinskt omhändertagande har suicidfre-
kvensen varit tämligen konstant i många länder under de se-
naste 20 åren. Under de allra senaste åren har suicidfrekven-
sen i Sverige minskat något, och det finns vissa studier som
pekar på att detta kan ha samband med den ökade använd-
ningen av antidepressiva läkemedel [7].

Etiologi
Några av de mest bärande hypoteserna när det gäller att för-
klara uppkomsten av depressions- och ångestsjukdom är stör-
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ningar i monoaminerga neurotransmittorsystem i hjärnan.
Omsättningen av noradrenalin (NA), serotonin (5-HT) och i
viss mån även dopamin (DA) synes vara reducerad hos pati-
enter med depressionssjukdom. Det är uppenbart att patienter
med ångestsjukdom också uppfattas ha störningar i dessa mo-
noaminerga system, även om lokaliseringen av störningarna
vid de två syndromen kan antas vara olika.

Dessa hypoteser om sjukdomarnas orsak grundar sig i viss
mån på fynd från undersökningar av kroppsvätskor och post-
mortal hjärnvävnad men i första hand på behandlingsstudier.
Det är alldeles uppenbart att vid behandling med läkemedel
som påverkar de monoaminerga systemen erhålls en gynn-
sam effekt på depressions- och ångestsymtom.

Orsaken till BPSD kan också antas vara störningar i mo-
noaminerga neurotransmittorsystem i den dementa hjärnan.

Förändringar i hjärnans vita substans. Depressionssjukdom
som debuterar i hög ålder har visats vara associerad med för-
ändringar i hjärnans vita substans [8]. Detta tyder på att de-
pression i hög ålder har samband med neurodegenerativa för-
ändringar. Därför kan man anta att orsaken till depression hos
äldre är annorlunda än till den man ser hos yngre. Vitsubstans-
förändringarna tyder på att vaskulära skador kan föreligga
och att dessa kan ge inte bara vaskulärt betingad demens utan
även depression. Associeringen till vaskulära skador har gjort
att ett nytt diagnostiskt begrepp, vaskulär depression, har fö-
reslagits [9, 10]. I de två olika förslag till avgränsning som
förts fram finns förutom depressiva symtom också störningar
av frontallobsfunktioner med initiativlöshet och störningar av
exekutiva funktioner med nedsatt planeringsförmåga. De-
pression kan därför vara ett symtom på hjärnskada. Detta för-
klarar också varför äldredepressionen kan ha ett kroniskt för-
lopp.

Brist på essentiella näringsämnen. En forskning som under se-
nare år tilldragit sig intresse är den som studerar den s k en-
kolmetabolismen (Figur 1) och dess betydelse för mentala
funktioner. Forskningen har påvisat störningar såväl vid de-
pressions- och ångestsjukdom som vid demenssjukdom. En-
kolmetabolismen har till uppgift att producera enkolgrupper
(CH3), som behövs för ett flertal metaboliska processer i cen-
trala nervsystemet. Bildningen av neurotransmittorer och en-

zymer samt uppbyggnad av cellväggar är processer vid vilka
enkolgrupper är byggstenar. Enkolmetabolismen är beroende
av tillgång till vitaminerna B12, folsyra och B6 (pyridoxin). Då
omsättningen av enkolmetabolismen störs, markeras detta
bland annat genom förhöjning av homocystein i serum. Re-
dan 1962 visade Herbert [11] att koncentrationen av folat är
låg hos 15–38 procent av patienter med depression. Levitt och
Joffe [12] visade att ju lägre serumfolatnivåer man fann hos
patienterna, desto längre duration hade den depressiva attack-
en. Ovanstående resultat får speciell betydelse, då man kun-
nat konstatera att äldre patienter ofta har låga folatnivåer i se-
rum [13].

Sambandet mellan vitamin B12-brist och depression är
också uppenbart. Tolv–fjorton procent av patienter med de-
pression har låga serum-B12-nivåer enligt Fava och medarbe-
tare [14]. Till detta skall läggas att vid undersökning av äldre
människor har cirka en tredjedel låga serum-B12-nivåer.

I studier av patienter med minnesstörning vid vår institu-
tion har vi visat att dessa patienter kan ha höga serumhomo-
cysteinvärden, tydande på en störd enkolmetabolism, och lik-
väl normala vitamin B12- och folacinvärden i serum. De sena-
re är sålunda inga bra markörer för störd enkolmetabolism
[15].

Omgivningsfaktorer. Det är naturligtvis uppenbart att depres-
sion och ångestsyndrom hos äldre patienter också kan utlösas
av omgivningsfaktorer. Detta är av vikt att notera och utreda,
eftersom identifieringen av orsaksfaktorer skall vara vägle-
dande för behandlingsuppläggningen.

Överlappning mellan depression och ångest
Depression och ångest är mycket vanliga symtom hos äldre
människor, inte minst om de samtidigt lider av kroppslig el-
ler annan psykisk sjukdom. Det finns en stor överlappning
mellan depressions- och ångestsyndromet [16]. Vid social
fobi till exempel ses depression hos upp mot 80 procent, vid
panikångest finns en överlappning med depression hos 63–68
procent. Allra mest vanlig är överlappningen mellan obsessiv
kompulsiv sjukdom och depression. Den uppskattas till 85
procent. Hos äldre människor är överlappningen så påtaglig
att man ofta talar om ett ångest–depressionssyndrom.

Behandling av ångest–depressionssyndrom hos äldre
Anhörigas och socialvårdens stöd tillsammans med god om-
vårdnad är av fundamental betydelse när det gäller att ta hand
om äldre patienter, inte minst patienter med kognitiv störning.
Även om biologiska faktorer ges betydelse för sjukdomens
etiologi, utesluter inte detta att psykoterapi skall övervägas.
För äldre gäller i första hand olika former av stödterapi. Fa-
miljen är vanligtvis en mycket viktig del av det stöd den de-
primerade patienten behöver. Familjemedlemmar måste hjäl-
pa patienten att följa den behandlingsregim som är uppgjord.
Det är därför viktigt att familjemedlemmar lär sig förstå hur
en deprimerad eller ängslig patient tänker och känner. Vissa
äldre patienter har få eller inga anhöriga och kan därför inte
få den stödterapi som behövs. I sådana situationer har social-
vård och primärvård en viktig roll.

Användandet av läkemedel är en viktig del i depressions-
behandlingen av äldre. Biverkningsfrekvensen är dock hög då
man använder tricykliska antidepressiva. Under det senaste
decenniet har vi haft tillgång till en ny grupp av antidepres-
siva, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa
nya läkemedel har börjat användas i allt större utsträckning,
inte minst i behandlingen av äldre människor. Anledningen
därtill är att de är lika effektiva som de tidigare tricykliska an-
tidepressiva men har fördelen att ha mindre biverkningar. Lä-
kemedlen påverkar mycket selektivt serotoninmetabolismen

Läkartidningen  ❙ Nr 8  ❙ 2001  ❙ Volym 98 823

CH3 S-adenosylmetionin

Metionin

Tetrahydrofolat

Metylen-
tetrahydrofolat

Metyl-
tetrahydrofolat

Homocystein
MS

MetCbl

MTHFR

MAT

Figur 1. Principbild över enkolmetabolismen. MAT = metionin-
adenosyltransferas. MetCbl = metylkobalamin. MS = metionin-
syntas. MTHFR = metylentetrahydrofolatreduktas.



och påverkar inte andra neurotransmittorsystem i hjärnan i
samma utsträckning. En annan fördel är att vissa av dem inte
interagerar med andra läkemedel på något allvarligt sätt, var-
för de kan kombineras med läkemedel för kroppssjukdom el-
ler annan psykisk sjukdom.

I en kontrollerad multicenterstudie som genomförts i
Skandinavien [17] inkluderades 149 äldre patienter, hos vilka
man med en skattningsskala diagnostiserat depressionssjuk-
dom. Patienterna behandlades med SSRI-preparatet citalo-
pram eller med placebo. Resultatet visade att citalopram hade
signifikant mer gynnsam effekt på patienternas depression än
placebo. Av intresse var att vid behandlingen förbättrades
också de äldre patienternas kognitiva förmåga. Skattad orien-
tering i tid, närminne, fjärrminne samt förmåga att öka tempo
förbättrades signifikant mer i den grupp som fick citalopram
än i den grupp som fick placebo. Detta pekar på att den pseu-
dodemens som förelåg hos de äldre deprimerade patienterna
kunde motverkas med detta antidepressiva läkemedel. Även
symtom som ängslan, oro och ångest minskade signifikant i
citalopramgruppen. Vid undersökningen kunde det visas att
biverkningsfrekvensen var låg.

Nyligen publicerades en uppföljning av äldre patienter
med depressionssjukdom [18]. Etthundratjugosju patienter
undersöktes tre år efter att diagnosen ställts. Undersökningen
visade att 30 procent av patienterna hade avlidit, 35 procent
hade kvarstående eller recidiverande depression, 25 procent
hade andra former av psykisk störning och 10 procent hade
helt återställts. Kroppssjukdom, objektsförlust och en anam-
nes med depressionssjukdom hos anhöriga indikerade sämre
prognos, medan behandling med antidepressiva signifikant
förbättrade prognosen.

Det finns få undersökningar, där man under kontrollerade
former undersökt anxiolytikas effekt på äldre patienter som li-
der av ängslan och ångest. Vid undersökning av yngre patien-
ter har det emellertid blivit alldeles uppenbart att SSRI-pre-
parat har en påtaglig anxiolytisk effekt. En rekommendation
är därför att man vid behandling av ångest–oro hos äldre i
första hand prövar behandling med SSRI-preparat i samma
doser som de man använder vid behandling av depression.
Ångest hos äldre patienter är ofta ett symtom på depression
där det sänkta stämningsläget maskeras och grundsjukdomen
blir svår att känna igen.

Det är viktigt vid behandling med SSRI-preparat att man
ger behandlingen under tillräckligt lång tid. Det är välkänt att
det med antidepressiva som regel tar minst två veckor innan
den gynnsamma effekten visar sig. När det gäller äldre kan det
ibland dröja längre innan den gynnsamma effekten kommer.
Viss effekt brukar man se inom 2–3 veckor, men förbättring
fortsätter sedan under minst tolv veckor. Det finns inga skäl
som talar för att man skall börja behandlingen försiktigt vid
behandling av äldre. Man kan använda samma regim som vid
behandling av yngre, dvs under första behandlingsveckan går
man upp till maximal terapeutisk dos. Liksom hos yngre pa-
tienter brukar man avsluta ett första behandlingsförsök efter
6–12 månader. Vid recidiv och om depressionen har funnits
länge bör man överväga en långtidsbehandling som kan bli
livslång.

Eftersom behandlingseffekt på ängslan–oro kommer först
efter någon veckas behandling med SSRI-preparat, kan be-
handlingen i början kombineras med en försiktig dos benso-
diazepiner eller neuroleptika. Speciellt patienternas sömn-
rubbning kan kräva sådan tilläggsmedicin.

Behandling av depression–ångest vid kognitiv störning
Som nämnts ovan har de allra flesta patienter med kognitiv
störning också affektiva symtom i form av depression–ång-
est. I en internordisk multicenterstudie [19] inkluderades 98

patienter, samtliga med demenssjukdom, de flesta med dia-
gnosen Alzheimers sjukdom. Vad beträffar kognitiva sym-
tom förelåg ingen positiv effekt. Behandling med citalopram
vid Alzheimers sjukdom minskade emellertid symtom som
konfusion, irritabilitet, ängslan, ångest, nedstämdhet och rast-
löshet. Slutsatsen av undersökningen var att emotionella stör-
ningssymtom vid demenssjukdom framgångsrikt kan be-
handlas. Detta är av betydelse, eftersom det är dessa symtom
som orsakar patienten lidande. Minnesstörningen i sig är na-
turligtvis också besvärande men ger inte ett direkt lidande.

I en randomiserad dubbelblind studie jämfördes citalo-
prams effekt och tolerabilitet med mianserin på 336 äldre de-
primerade patienter, somliga med, andra utan demens [20].
Patienterna erhöll antingen 20–40 mg citalopram per dag el-
ler mianserin 30–60 mg per dag under 12 veckor. Patienterna
i båda behandlingsgrupperna svarade bra på behandlingen,
och denna var likvärdig enligt de skattningsskalor som använ-
des. Båda behandlingsregimerna tolererades väl, och tämli-
gen få biverkningar registrerades. Trötthet och sömnighet var
vanligare bland de patienter som fick mianserin, medan
sömnsvårigheter var vanligare bland dem som fick citalo-
pram. Slutsatsen av studien är att båda behandlingsregimerna
är effektiva och att citalopram är en effektiv, väl tolererad och
icke sederande behandlingsprincip vid behandling av depres-
sion hos äldre.

Under senare år har nya antidepressiva läkemedel introdu-
cerats, som venlafaxin, mirtazapin, reboxetin och nefazodon.
Dessa läkemedel har studerats i viss utsträckning hos äldre
med depression. Venlafaxin och mirtazapin har använts mest.
Mycket tyder på att dessa preparat kan ge effekt hos patienter
där SSRI-preparat inte har givit önskat resultat. Mirtazapin
har rapporterats ha god effekt vid samtidig svår ångest.

Depressionssjukdom efter slaganfall är vanligt. I nästan
hälften av fallen kan man under det år som följer slaganfallet
förvänta sig att en depression kan uppkomma. I en studie
gjord i Danmark [21] visade det sig att patienter med depres-
sion efter slaganfall kan förbättras genom behandling med
SSRI-preparat. I studien användes läkemedlet citalopram,
och det jämfördes med placebo i en dubbelblind undersök-
ning. Behandlingsförsöket var av korsstudietyp och visade
såväl en signifikant förbättring med citalopram under den
första 6-veckorsperioden jämfört med placebo som en signi-
fikant försämring vid behandlingens avbrytande.

Av intresse är att samma forskargrupp kunde visa att även
okontrollerade gråtattacker kunde behandlas framgångsrikt
med citalopram [22]. Det är ett välkänt fenomen att ca 15 pro-
cent av slaganfallspatienter får okontrollerbara emotionella
utbrott, som kan vara mycket besvärande för patienterna. I en
undersökning kunde författarna visa att antalet episoder av
»post-stroke pathological crying« signifikant reducerades i
citalopramgruppen i jämförelse med den grupp som behand-
lades med placebo.

Som omtalats vid diskussionen av ångest- och depres-
sionssjukdomarnas etiologi, kan en störning av enkolmetabo-
lismen antas vara en riskfaktor. Om den laboratoriemässiga
undersökningen visar att patienterna har låga vitamin B12-ni-
våer och/eller låga folacinnivåer eller höga homocysteinnivå-
er skall substitution med B12 och folacin insättas. Det övre
gränsvärdet för homocystein i serum är 15 µmol/l vid vårt la-
boratorium.

Av speciellt intesse är att Fava och medarbetare [14] kun-
de visa att patienter med lågt serumfolat svarade sämre på be-
handling med SSRI. Alpert och medarbetare [23] kunde dess-
utom påvisa ett specifikt samband mellan svaret på sertralin
(ett SSRI-preparat) och serumnivåer av folat även om de se-
nare låg inom det normala spridningsområdet.

Vid behandling av patienter med kognitiv störning är nu
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flera behandlingsprinciper aktuella. Man kan använda broms-
mediciner, dvs acetylkolinesterashämmare som donepezil,
(Aricept), rivastigmin (Exelon) och galantamin (Reminyl).
Om symtom av typ ängslan och ångest föreligger samtidigt,
kan behandlingen kombineras med exempelvis citalopram
utan större risk för interaktionsproblem. Denna behandling
skall dessutom kompletteras med substitution av folacin och
B12 om tecken på störning av enkolmetabolismen föreligger.
Samtliga dessa läkemedel kan kombineras utan problem.

Ökad försäljning av SSRI-preparat till äldre
Sedan introduktionen av SSRI-preparat för tio år sedan har
försäljningen av totala mängden antidepressiva räknat i defi-
nierade dygnsdoser (DDD) per 1 000 invånare fyrfaldigats.
1992 förskrevs ca 10 DDD per 1 000 invånare per dag och
1999 var förskrivningen ca 40 (Figur 2). Som framgår av fi-
guren har under samma tid också en nedgång i försäljningen
av bensodiazepiner skett.

Om man studerar försäljningen av antidepressiva i förhål-
lande till kön och ålder, kan man notera att kvinnor använder
nästan dubbelt så mycket antidepressiva som män, vilket är
förväntat. Tidigare har man sett en topp i användandet av an-
tidepressiva i 50-årsåldern för båda könen. Vid undersök-
ningen 1999 återfanns denna topp i 50-årsåldern, men nu kun-
de dessutom en än högre topp registreras hos de allra äldsta,
dvs 75–85-åringar (Figur 3). Dessa försäljningssiffror pekar
på att inte bara psykiatrer och geriatriker utan även distrikts-
läkare har anammat budskapet att äldre patienter, både de som
lider enbart av ångest–depressionssyndrom och de som dess-
utom har kognitiv störning, kan behandlas framgångsrikt med
SSRI-preparat.

De viktigaste biverkningarna av SSRI-preparat är hämmat
sexuellt intresse och försämrad erektionsförmåga. Detta är
självklart ogynnsama biverkningar, speciellt vid långtidsbe-
handling. Den sexuella aktiviteten hos äldre patienter är dock
reducerad. Av 80–85-åringar är det endast 25 procent som har
kvar sexuellt intresse. Vår kliniska erfarenhet är att äldre pa-
tienter föredrar att ha ett normalt stämningsläge och vara be-

friade från ångest och oro framför att ha kvar ett eventuellt
slocknande sexuellt intresse. Vid vår institution har vi ganska
noggrant informerat de äldre patienterna om de sexuella bi-
verkningarna, och dessa har i mycket ringa grad begränsat be-
handlingen med SSRI-preparat.

Konklusion
Depressions- och ångestsjukdomar hos äldre människor är
vanliga, och det föreligger en allvarlig underdiagnostik. Här-
av följer att det också föreligger en underbehandling, vilket är
olyckligt eftersom den behandling som finns är effektiv. Ef-
tersom sjukdomsbilden vid depressions- och ångesttillstånd
hos äldre kan vara atypisk är diagnosen svår, och symtomen
misstolkas ofta som normala ålderstecken såväl av patienten
själv som av anhöriga och personal inom primärvården. Ut-
bildning av allmänheten och av personal i »första frontlinjen«
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Figur 3. Försäljning av antidepressiva 1999. DDD = definierade
dygnsdoser.
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är av stor vikt. En enkel skattningsskala på svenska, GDS-20,
har prövats vid vårdcentraler och visat sig vara av värde.

Orsaken till affektiv störning hos äldre är sannolikt mer
multifaktoriell än vid affektiv störning hos yngre. Brist på es-
sentiella näringsämnen som folacin och vitamin B12 kan ha
betydelse för uppkomsten av affektiva störningar.

Av stor vikt är att effektiv behandling av såväl depres-
sions- som ångestsyndrom finns tillgänglig främst i form av
utnyttjande av SSRI-preparat. Dessa preparat i förening med
stöd- och psykoterapi ger ett närmast 90-procentigt svar. Up-
penbart har denna behandlingsstrategi blivit mer och mer
känd, eftersom försäljningen av antidepressiva närmast fyr-
dubblats under senaste decenniet. Dessutom visar försälj-
ningen att äldre i 75–80-årsåldern är de som använder mest
antidepressiva. Alltjämt finns dock obehandlade patienter en-
ligt de prevalenssiffror som är tillgängliga, varför inte minst
utbildning är angelägen.
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SUMMARY

Depression and anxiety in the elderly still under-
diagnosed
SSRI-drugs in conjunction with psychotherapy pro-
vide effective treatment

C G Gottfries, Ingvar Karlsson
Läkartidningen 2001; 98: 821-7

Depression and anxiety disorders in the elderly are
common and under-diagnosed. As depressed elderly
people often present with more somatic than psychi-
atric symptoms, diagnosis is difficult for the general
practitioner. The Geriatric Depression Scale can be
used as a screening instrument for diagnosis in the
elderly. The etiology of depression and anxiety disor-
ders is multifactorial. Important risk factors are psy-
chological stress, reduced absorption of essential nu-
trients such as folacin and vitamin B12, and biological
changes in the brain associated with aging. Selective
serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are the drugs of
choice in the treatment of elderly people with depres-
sion and anxiety disorders. Currently, the most widely
used SSRI is citalopram, which according to controlled
trials has an effect not only on depressed mood but
also on anxiety. The use of SSRIs combined with sup-
port and psychotherapy elicits a positive response in
nearly 90% of elderly patients. In Sweden, the use of
antidepressants is currently most common in the age
group 75–80 years, expressed in DDD (defined daily
doses/1,000 inhabitants). This indicates a fairly active
treatment of the elderly in Sweden.
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