
20160510 
 

UBHJ 

1 

PATIENTFALL 

YGS 
Äldrepsykiatri  

 
 
Catrine A Bergendorff 
Överläkare 
Avd 23,  
Äldrepsykiatriska sektionen 



4 hörnstenar 
• Fysiska sjukdomar 

• Psykiska sjukdomar 

• Social situation 

• Existentiell 



Patientfall 1: 
Kaj, 87 år. 

Socialt: änkling. 

Intagningsorsak: Kris, försämring i 

depression med ångest och sömnstörning. 

Tid sjd: Essentiell hypertoni, myalgi, 

depression och ångest. 

 

 

 



Sökt akuten tidigare; 

Försämrat mående de senaste 3 veckorna. 

Ångest, orolig, otrygg. Sover oroligt. 

Förvirrad.Vaknade upp inatt och visste ej 

vart han befann sig. Vandrade runt i 

lägenheten och försökte lokalisera sig. Hade 

tankar på att gå ut från lägenheten, men 

gick efter en stund och la sig. Suicidtankar, 

nekar aktiva planer men googlat 

tillvägagångssätt igår kväll. 

 

 



Läkemedel 
• T. Cymbalta 60 mg, 1x1 

• T. Mirtazapin, 15 mg , 1 tk 

• T. Losarstad Comp, 50/12,5 mg, 1x1 

• T. Betmiga 50mg, 1x1 

• T. Zyprexa 2,5 mg, 1 tk 

• T. Oxascand, 5 mg, 1 vb, max 3 /dygn 



• Aktuellt:Inkommer till Länsakuten i 

sällskap av sin dotter. Sedan 3 veckor 

tillbaka mår dåligt avseende ångest, varit 

orolig, känner sig otrygg i hemmet, sover 

oroligt, även förvirrad på nätter och kvällar. 

Besväras av livsleda. I början av 

november dog exfrun och samma veva 

tillägg av nya mediciner som förklarar det 

dåliga måendet. Uppger 3-4 

Oxascand/dag à 5 mg. 

 



Bensodiazepinabstinens 
 
• Autonom hyperaktivitet, exempelvis svettning eller 

puls>100 slag/minut 

• Handtremor 

• Sömnstörning 

• Illamående eller kräkningar 

• Övergående visuella, taktila auditiva 

hallucinationer/illusioner 

• Psykomotorisk agitation 

• Ångest 

• Generaliserat krampanfall av tonisk-klonisk typ (grand 

mal) 

 



• Oregelbundet intag över dygnet 

• Nattlig abstinens/ kraftig morgonångest 

• Minnesproblematik 

• ”Normala doser” kan ge demensbild 

• Slutar ofta med antidepressiva 

       = inte effektiva 

• Tar ofta Imovane för ångest dagtid 

• Stilnoct mer beroendeframkallande 



Bz-abstinens 
Behandling: 

• Återinsättning av 50% bensodiazepiner 

• Insättning av långverkande benz (stesolid) 

 men vi sätter Oxascand 

• Fördela tiderna över dygnet(06,12,18,24) 

• Oxascand vb om puls >100 

• Dosminskning 2,5 mg varannan vecka, 

 stanna kvar på dosen men backa aldrig. 



Patientfall 2: 

Ingun, 73 år: 

 Inkommer nu som planerat, men är 

ambivalent.Har övertalats av anhörig. 

Patienten tycker att processen drivits på för 

snabbt utan att hon hunnit ta ställning till vad 

hon egentligen vill. Upplever 

avdelningsmiljön som deprimerande, skulle 

helst vilja gå hem idag.  

 

 

 



 Känner sig också tveksam till behovet av 

medicinering, är principiellt negativ till 

mediciner och övertygad om att hennes 

gångsvårigheter orsakats av att hon fått för 

höga doser Cymbalta tidigare. 

Tveksam till att systern får delta i samtalet, 

går till sist med på att låta henne vara med 

mot slutet.   

 

 

 . 

 



• Orienterad. God formell kontakt, nedsatt 

emotionell kontakt. Grundstämning sänkt, 

ångestladdad, psykomotoriskt orolig, reser 

sig upp och sätter sig igen upprepade 

gånger under samtalet. Viss irritabilitet, 

ovillig att behöva rekapitulera sin 

problematik för ytterligare en ny läkare. 

Ingen genomgående svarslatens, men vid 

några tillfällen tystnar patienten helt och 

visar ingen respons på försök att återknyta 

samtalstråden 



Agiterad depression 
• Missnöjd med allt och alla!!!! 

• Negativ till mediciner och vårdmiljö och   

DIG !!! 

• Ssk vill att du skickar hem patienten! 

• Motoriskt aktiv, ej hämmad! 

• Irritabel, vresig, lite obehaglig! 
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Symtomprofiler 

• Klassisk depression 
 

• Neurosliknande depression 
 

• Eretisk depression 
 

• Somatofom depression 
 

• Dementoform depression 
 
 

(Gulmann, 2003) 
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Klassisk depression 
 

• Nedstämd 
 

• Glädjelös 
 

• Självförebrående 
 

• Skuldkänsla 
 

UBHJ 

2015-03-10 



16 

Neurosliknande depression 

• Ångest 
 

• Rastlöshet 
 

• Uppmärksamhetskrävande 
 

• Hjälpsökande 
 

UBHJ 
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Agiterad depression 

• Vrede 
 

• Isoleringstendens 
 

• Avvisande 
 

• Förebrående 
 

UBHJ 
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Somatoform depression 

• Smärta, yrsel, förstoppning, 
 

• Uppsökande 
 

• Beklagar sig 
 

• Kräver insats av sjukvården 
 

UBHJ 
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Dementoform depression 

• Koncentrationssvårigheter 
 

• Hämmad 
 

• Avvisande 
 

• Hjälplös 
 

UBHJ 
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Icke-kognitiva symtom vid demens 
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METIS-kurs i Äldrepsykiatri 2013 



Kognitiv svikt/ depression 
Kognitiv svikt 

• Ångest hela dagen 

• Äter ej hemma 

• Nedsatt initiativförmåga 

     =startmotor trasig 

• Upprepar saker  

 

• Störd dygnsrytm 

Depression 

• Morgonångest 

• Nedsatt aptit 

• Nedsatt glädje 

 

• Ältande 

=cd-skiva med oro/problem 

• Insomningssvårigheter/ 

     tidiga uppvaknande 



Patientfall 3: 
• Britt-Marie, 70år 

Patienten inkommer med polis enligt §47. 

Framkommer att allmänheten har ringt 112 

angående en kvinna som slängt ut saker 

från sin lägenhet och ropat på hjälp. När 

polisen kommer fram till platsen så är 

patienten i färd med att kasta ut sina saker 

ur bostaden. Patienten vägrar öppna dörren 

till polisen och låssmed tillkallas. 

 

 

 

• På Psykiatriska Länsakuten går det inte att 

få fram någon adekvat anamnes av 

patienten. Patienten är 

osammanhängande och kan inte svara på 

frågor. Motoriskt orolig. 

 



• På Psykiatriska Länsakuten går det inte att 

få fram någon adekvat anamnes av 

patienten. Patienten är 

osammanhängande och kan inte svara på 

frågor. Motoriskt orolig. 

 



• Diagnostiserad med reumatism för 6 

veckor sedan. Insatt på 

kortisonbehandling 

• Ingen tidigare psykiatrisk kontakt frånsett 

från inläggning 170103 pga misstänkt 

uppvarvning. Låg då inne ett dygn. 

 



Varningsklockor vid kortisonbeh 
OBS; både po och injektionsbeh 

 

Risk för mani om bipolär sjd, försämrad 

sömn, stämningsstabiliserande lm 

 

Kontakt med psyk (åb, vb´s medicin, sömn) 

 Stämningsstabiliserande lm ex Lamotrigin, 

Ergenyl, antipsykotika, litium. 



Insättning av antidepressiva på pat med 

bipolär sjd: 

ALLTID STÄMNINGSSTABILISERANDE! 

 

Annars risk för mani. 



Patientfall 4 
• Per, 75 år 

Tidigare hjärtinfarkt, Alzheimer demens. 

Blivit oroligare hemma. 

• Sundown syndrome: hur hantera på 

avdelning 

• Orolig på boende( smärta, angina, 

ljudkänslig, lugnare av fysisk kontakt, 

förståelse av språk, musik,bildbok, kappla) 



SÖMN 
Dålig sömn kräver analys! 

1.Smärta? 

2.OSAS? 

3.Depression? 

4.Abstinens? 

5.Mardrömmar? =lm (Mirtazapin, Zopiklon) 

6.Restless legs/ ischemi (Propavan) 

7.Alkohol 

8.Lewy body (synhallucinos) 



Behandling sömn 

 

 

• SÖMNHYGIEN! Rädsla att sova dåligt! 

• Imovane: längre halveringstid än Stilnoct, 

              mindre beroendeframkallande. 

OBS: paradoxal reaktion (demens, CVLmm) 

• Cirkadin 2st: sömnrubbning, hjärnskada. 

• Mirtazapin 15 mg tn 

Tillfällig: Heminevrin 300 mg, 1 tk 

    T. Olanzapin munsönderfallande, 2,5 mg 

     T. Quetiapin 25 mg 

 



Patientfall 5: 
• Per, 75 år. 

Tid sjd: Schizofreni, inj Cisordinol via VC. 

Koordinator: Legat på geriatriken, SöS, 

Nacka äldrepsyk, SÖS. Har en kataton 

depression, behov av ECT. Kan inte åka till 

Huddinge för ECT. 



• Snabbläsning av journal: Hematemes, 

svart avföring, blod i urin.  

• Kontakt med dotter och journal: 

   skottat snö dagen före insjuknandet,    

erhållit influensaspruta.  



Patientfall 6: 

• Kvinna från Turkiet. Kunde ingen svenska. 

Maken tolkar men paret är osams. Åkt in 

och ut på geriatriken. Tid sjd: 

Thyroideacancer. Erhållit tre stycken 

antibiotikakurer pga förhöjt CRP. 

Förbättrad, skickad hem.Varit några dygn 

på korttidsboende. 

• Inkommer till äldrepsyk då hon blivit 

utåtagerande på geriatriken. 



• Svårigheter med kommunikationen. 

Återigen förhöjt CRP. Tar sig för ryggen. 

• SR 50. Tackar nej till röntgen initialt. 



• FACIT: Diskit! 



Tidsperspektiv 

Konfusion 

Kognitiv svikt 

Depression Demens/BPSD 

Dagar År Månader 

2013-10-14 
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Funktionsbedömningar 



GLÖM INTE 

ATT NI ÄR 

EXPERTER 

PÅ ÄLDRE!!! 

 
TACK FÖR 
UPPMÄRKSAMHETEN! 
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Äldrepsykiatri  

 
 
Catrine A Bergendorff 
072-724 95 63 
Catrine.albemark-bergendorff@sll.se 
 



 
WHO (1996) skriver i sitt konsensusuttalande om äldrepsykiatri att denna psykiatriska 

specialitet utgörs av det multidisciplinära utbudet av psykiatrisk hälsovård till äldre. 

Intresseområdet utgörs av personer i pensionsåldern och äldre. Olika åldersgränser 

förekommer, men ofta inkluderas även yngre personer med demenssjukdom (WHO, 

1996).  

  

Specialiteten innefattar hela skalan av psykiatriska sjukdomar, men främst konfusion, 

depression, ångest, demens, psykoser och missbruk. Verksamheten behöver beredskap 

för att hantera såväl nyinsjuknade som personer med en lång psykiatrisk anamnes 

(WHO, 1996). 

  

Hos äldre förekommer psykisk sjukdom ofta samtidigt med andra sjukdomar. 

Samsjuklighet avseende somatiska sjukdomar sant sociala problem och kulturella 

förändringar kopplade till åldrandet. Vid utredning och behandling av äldre med 

psykiatrisk problematik behöver helhetsbilden av patientens situation beaktas, då flera 

faktorer kan modifiera den kliniska bilden och försvåra diagnostisering. Gällande 

diagnossystem (DSM-IV, ICD-10) tar idag ingen hänsyn till detta (WHO, 1996). 

Definition av begreppet äldrepsykiatri 

2017-03-22 

UBHJ 
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• 65+ omfattar cirka ¼ av Sveriges befolkning 
 

• Antalet 80-99 åringar uppgår till cirka ½ miljon 
människor 

UBHJ 

2017-03-22 



Patientfall: 

 Kvinna, 85 år, ensamstående, 

relativt frisk. Inkommer efter att ha 

hittats hemma av hemtjänsten på 

golvet. På bordet finns några 

tomma tablettkartor men hemmet 

är rent och städat i övrigt. 

Kvinnan är sedan tidigare relativt 

frisk, sökt för magbesvär och 

förstoppning, genomgått 

koloskopi. 



• Hereditet 

• Medicinering 

• Tidigare depressioner 

• Tidigare ångestsjukdomar 

• Tidigare sjukdomar 

• Social situation 

• Kroppsliga besvär: smärta, inkontinens 

• Kognition 

 

  



Suicid hos äldre: 
25 % av alla suicid > 65 år. 

Ökad risk vid missbruk, beroende, psykos 

och ångestsjukdomar. 

Sociala faktorer: familjeproblem. 

Förlust av partner hos män. 

Fysisk sjukdom (2-3 ggr ökad risk) 

    ffa neurologiska sjukdomar, cancer, 

lungsjukdomar, smärttillstånd. 

Belastning för samhället?? 

 



 



• Skyddande faktorer: 

Socialt nätverk, religiös tillhörighet, 

Goda vårdkontakter, praktiskt stöd i 

vardagen. 

 

Suicid är ovanligt hos friska äldre!! 
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Depression den vanligast psykiska 

störningen vid åldrandet 

• Depressiva symptom finns hos ca 15 % av alla över 65 år 
 

• Frekvensen ökar med stigande ålder 
 

• Vid somatisk/neurologisk sjukdom är frekvensen ca 30 % eller 
högre 

UBHJ 
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Komplex bild 

Psykisk 

sjukdom 

Somatisk 

sjukdom 

Normalt 

åldrande 

Kognitiv 

svikt 

Demens-

sjukdom 

2013-10-14 
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Normalt åldrande och kognition 

Ofta väl bevarat 

• Verbal förmåga (ordförråd) 

• Numerisk förmåga (räkning) 

• Visuospatial förmåga (70 år  )  

• Mental flexibilitet (80 år  ) 

• Abstraktionsförmåga (80 år  ) 

 

Försämras 

• Psykomotorisk snabbhet 

• Episodiskt minne 

• Delad uppmärksamhet 

 

 

 

2013-10-14 
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Depression och kognitiv svikt 

• Ca 30-50 % MCI-prevalens (”Late-life depression”) 

• Exekutiv dysfunktion vanligast 

• Dålig antidepressiv effekt 

• MCI kvarstår trots remission 

2013-10-14 
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Depression hos äldre 
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Somatisk sjukdom och psykisk 

sjukdom 
14 olika diagnoser har associerats med depression 
 
• Gastrointestinal sjukdom, stroke, muskuloskeletal sjukdom, 

obesitas, Parkinsons sjukdom, diabetes mellitus och sjukdomar i 
andningsvägarna (Jacovides and Siamouli, 2008) 
 

     
    Regelbunden motion/träning ger lägre förekomst av depression 
    (Sjösten and Kivela 2006) 

UBHJ 

2015-03-10 
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Sociala och psykologiska 

faktorer 
Metaanalys visar ökad risk för depression i hög ålder. 
 
• Nyligen utsatt för sorg, fysisk handikapp och sömnstörning 

förklarar 70% av depression hos äldre  
   (Colo and Dendukuri, 2003) 
 
• Att inte ha någon nära vän vid 75+ ökar risken för depression 

(Osborn et al., 2003)* 
 

• Äldre som vårdar en anhörig med demenssjukdom har en ökad 
risk för depression på 50%  

   (Livingstone et al. 1996) 
 

UBHJ 

2015-03-10 
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Bakomliggande orsaker 

• Skador i hjärnan eller påverkan på hjärnans funktion 
 

• Psykosociala och psykogena faktorer, exempelvis sorg, fysisk 
trauma och stress 
 

• Somatisk sjukdom, bristtillstånd, bristande fysisk aktivitet 
 

• Läkemedelsbiverkning 

UBHJ 

2015-03-10 
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Vänstersidiga hjärnskador 

• Frontalt 
 
• Fronto-striatalt 
 
• I Limbiska stukturer kan ge upphov till depressiv sjukdom  

UBHJ 

2015-03-10 
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Neurodegenerativa 

förändringar och depression 

• Samband mellan vitsubstansförändringar och depression 
 

• Exekutiva störningar vid ”vaskulär depression” 
 

• Vänster frontallob och bansystem är ofta involverade i kontroll 
av stämningsläget 

UBHJ 

2015-03-10 
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Alzheimers sjukdom 

Mycket vanligt med depression på grund av 
 
• Degenerativa förändringar 

 
• Vaskulära skador 

 
• Psykologiska faktorer (Lee, Lyketsos, 2003) 

UBHJ 

2015-03-10 



Läkemedelsgrupp Exempel på preparat 

ACE-hämare Enalapril (Vb), Ramipril (Mvb) 

Antiepilektika Lyrica (Mvb), Gabapentin (Vb) 

Antipsykotika Haldol (Vb) 

Bensodiazepiner Xanor (Vb) 

Betablockerare Propanolol, Metopolol (Sb) 

Ca-antagonister Amlodipin (Mvb) 

L-dopa Madopark, Sinemet (Vb) 

Morfin Morfin (dysfori – Mvb) 

NSAID Diklofenak, Ibuprofen (Sb) 

Steroider Prednisolon (Sb) 

Läkemedel som kan ge  

symtom på depression 
Vb    = vanlig biverkning 
Mvb  = mindre vanlig biverkning 
Sb    = sällsynt biverkning 

2015-03-10 

28 

                    UBHJ 
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Psykogena och somatiska faktorer 

vid depression i hög ålder 

• Nyligen varit utsatt för sorg 
 

• Fysiskt handikapp 
 

• Sömnstörning 
 

 (Dessa faktorer förklarar ca 70 % av depression i hög ålder, 
enligt Cole et al 2003) 

UBHJ 

2015-03-10 
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Klinisk bild vid äldredepression 
• Förloppet ofta långdragit och debuten smygande 

 
• Depressionsgraden kan variera mellan lätta och symtomfattiga 

bilder och grava psykotiska tillstånd 
 

• ”Lätta” (Minor depression) 
 

• Symtomfattiga bilder kan ha stort djup och vara förenade med 
stort lidande 
 

UBHJ 
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Symtom vid äldredepression 
• Nedstämdhet (oförmåga att kunna glädjas) förnekas eller döljas ofta 

 
• Hopplöshetskänsla 

 
• Ångest är vanligt och kan dominera bilden 

 
• Kroppsliga symptom eller förstärkning av kroppslig sjukdom 

 
• Irritabilitet 

 

UBHJ 
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Symtom vid äldredepression, forts. 

• Livsleda, självmordstankar 
 

• Skuldkänslor 
 

• Depressivt färgade psykotiska symtom 
 

• Typisk dygnsrytm 
 

• Subjektiva minnesproblem 
 

• Viktminskning (mindre vanligt) 
 

UBHJ 

2015-03-10 
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Behandlingsstrategi 

• SSRI preparat förstahandsval (escitalopram mer effektiv) 
 

• Vid terapisvikt SNRI, mirtazapin, venlafaxin, duloxetin, bupropion, 
agomelatin 

 
Mirtazapin: viktuppgång (ökad aptit), förbättrad sömn, ångestlindring 
Duloxetin: smärtlindring, urinretention. 

 

UBHJ 
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Problem vid medicinering med 

antidepressiva 

• Antikolinerg effekt (tricykliska antidepressiva) kan ge kognitiv 
påverkan och konfusion 
 

• Vissa SSRI-preparat ger risk för interaktion vid cytokrom P450-
systemet 
 

• SSRI, venlafaxin och duloxetin kan ge hyponatremi 
 

• Fallrisk vid SSRI behandling 
• Viktuppgång 

 

UBHJ 
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Hur länge bör man behandla? 

• Depression i hög ålder återkommer ofta vid behandlingsutsättning 
 

• Om neurodegenerativa skador ligger bakom kommer dessa att 
kvarstå trots behandling 
 

• Återfall efter behandlingsutsättning svarar ofta på en snabb 
återinsättning 
 

UBHJ 
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ECT 

• Effektiv behandling vid djup depression 
 

• Kraftfull antidepressiv behandling bör insättas efter ECT 
 
 

UBHJ 
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Psykisk sjukdom i hög ålder 
• Sjukdom som debuterat tidigare i livet och fortsätter  

vid åldrandet 

 

• Nydebuterad sjukdom under åldrandet 

UBHJ 
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Ångestsyndrom 

• DD: Depression!!! Vanligt symptom. 

           Kognitiv svikt/ demens  

           Beroende 

           GAD / PTSD/ Paniksyndrom m fl 

                  (tidsperspektiv) 

            



Behandling: 

   KBT 

   SSRI 

   Lyrica (max 75 mgx2) 
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Maniska symtom 

• Överaktiv verbalt – fysiskt 
 

• Mår ofta väl trots andra sjukdomar 
 

• Varierande stämningsbilder 
 

• Ofta påfallande irritabilitet – aggressivitet 
 

• Ibland konfusionella symtom 
 

• OBS: Kortison!! 
 
 
 

UBHJ 
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Grundbehandling vid sekundär 

bipolär sjukdom 

• Eventuell antidepressiv behandling utsättas 
 

• Neuroleptika dämpar symptom 
 

• Eventuell stabiliserande medicinering 
 
 

UBHJ 
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• Vid psykotiska symptom hos äldre: 

DD:  Konfusion 

        Depression: stämningskongruent 

        Demenssjukdom:  

           -Lewy kroppsdemens 

           -Alzheimer (sent skede) 

        Parkinssons sjd 

        Tumörer 

         Illusioner (nedsatt syn, sorg) 



• Behandling: 

      Låg dos!! Utvärdering!! Obs:biverkningar 

      Risperidon 0,5 mgx2 

      Olanzapin 2,5 mg tn, 

         Biv: viktuppgång, extrapyramidala biv, 

                  kardiovaskulära biv.  



Take home message: 
• 1. Depression är vanligt. Behandla!! 

• 2. Suicidrisk finns och måste bedömas. 

• 3. Ångest och somatiska symtom är 

vanligt vid depression hos äldre. 

• 4. Beakta livssituation, smärta, läkemedel, 

biv mm. ÖKAD LIVSKVALITE!! 

• 5. Börja med låga doser, omvärdera 

neuroleptika. 



TACK FÖR 

UPPMÄKSAMHETEN! 
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Depression och kognitiva 

störningar 
• Vitsubstansförändringar 

 
• Vaskulär depression  
    (Alexsopoulos , 1997) 

 

 

UBHJ 
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MCI över tid – vad händer? 

MCI 

Normalt 

åldrande 
MCI VaD AD 

20% > 75 år 

2013-10-14 
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Depression och somatisk 

sjukdom 

• Depressiva symptom hos ca 30 % 
 

• ”Kropp och själ” påverkar varandra vid depression 
 

• Mortalitet fördubblad vid hjärtkärlsjukdom, cancer och diabetes 

UBHJ 
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Depression som 

läkemedelsbiverkan 
• Neuroleptika, ffa äldre preparat 

 
• Quetiapin 

 
• Betablockare 

 
• Östrogenpreparat vid behandling av prostatacancer 

 
• Antiepileptika 

 
• Interferon 

UBHJ 

2015-03-10 
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Psykos - Schizofreni 

UBHJ 

2015-03-10 
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Riskfaktorer sen debut av schizofreni  

Late-onset (LOS) 40 – 60 år  

Very-late-onset Schizophrenia-like psychosis 

 

 
 

UBHJ 
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• Kvinna (8 av 1) 
 

• Avvikande premorbid personlighet av schizoid eller paranoisk 
karaktär 
 

• Social isolering 
 

• Sensoriska defekter (hörsel, syn) 
 

• Hyperintensiteter periventrikulärt i vita substansen och thalamus 
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Klinisk bild och förlopp 

• Positiva symtom:  
Oftast vid debut hos äldre vanföreställningar, hallucinationer 
 

• Negativa symtom:  
Reduktion eller avsaknad av affekter och viljemässiga funktioner 
 

• Depression i 60% av fallen 
 

• Livsreduktion ca 25 år 
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Kognitiva symtom 

• Svårigheter vid abstraktion och begrepps-bildning (patienten 
övergeneraliserar ofta) 
 

• Nedsatt informationsprocess, uppmärksamhet, koncentration, 
minne, verbal och visuospatial förmåga, problemlösning 
 

• Nedsatt episodiskt minne 
 

• Kognitiva problem hos ca 80% av patienterna 
 

• 1 poäng minskning i MMT per år från 65 år (demensutveckling 2-3 
poäng per år) 
 

• Vid sen debut kraftigt ökad risk för demensutveckling 
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Vanföreställningssyndrom  

hos äldre 

UBHJ 

2015-03-10 



87 

Symtom 
 domineras av icke bisarra vanföreställningar 
 
• Erotiskt 

 
• Svartsjuka 

 
• Hypokondri 

 
• Förföljelse 

 
• Grandiosa föreställningar 

 
• Premorbid paranoisk personlighetstyp 

 
• Schizofreni – vanföreställningssyndrom 

 
• Organisk grund vid vanföreställningar 
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Sjukdomar med psykiska 

symtom oavsedd orsak 

• Kognitiva sjukdomar och demenssjukdomar 
 

• Depression 
 

• Ångest 
 

• Psykos 
 

• Kris mm.  
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Skador i hjärnan som kan ses 

vid psykiska sjukdomar 
• Vidgade ventriklar  

 
• Vida hjärnfåror 

 
• Minskad volym i frontalloberna 

 
• Minskad volym i hippocampus 

 
• Minskad volym i nucleus caudatus  
    (Schweitzer, 2001) 
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Skador i fronto-striatala och limbiska strukturer  
ger depression  
(Alexopoulos, 2002) 
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Fronto-temporal atrofi på vänster sida är vanlig 
vid äldredepression  
(Kumar, 2000) 
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Depression efter stroke vid vänstersidiga skador 
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Depression vid: 

• Alzheimers sjukdom 30-50 % 
 

• Vaskulär demens frekvens och intensiteten av de enskilda 
symtomen större än vid AD 
 

    (Park et al 2007) 
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Somatisk störning och psykisk 

sjukdom 

• Sjukdomar i kroppen påverkar hjärnan – sannolikt via cytokiner 
 

• Depression och konfusion kan ofta kopplas till somatisk störning 
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Behandling av psykiska 

sjukdom i hög ålder 

• Inrikta behandlingen mot grundsjukdomen 
 

• Beakta såväl läkemedel som icke farmakologiska aspekter 
 

• Utvärdera behandlingen och ändra strategi om önskvärt resultat 
icke uppnås 
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Behandling 

• Farmakologisk blockad av dopamin (D2-rec) 
 

• Sociala interventioner 
 

• 90% av patienterna återfaller i sjukdom inom 3 månader om de 
avbryter behandling enligt ovan 
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Behandling 

• Dagvård 
 

• För patienten plågsamma tillstånd Neuroleptika-behandling 
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Diagnos,fråga:  Recidiverande depression, åldersdepression. 

Önskad undersökning:  Tacksam äldrepsykiatrisk bedömning/behandling. 

 

Anamnes, status:  

 

74-årig man med insulinbehandlad typII-diabetes, mekanisk klaffprotes med 

Waranbehandling, bypass-opererad, knäledsartros, protesopererad vä. sida, 

kronisk smärtproblematik. 

 

Långvarig livsleda efter svår skilsmässa för 8 år sedan och diverse somatiska 

besvär som varit psykiskt mycket belastande för patienten. Har haft ett 

långvarigt depressivt tillstånd med livsleda, upplever sig gammal och sjuk och 

har svårt att se någon framtid. Svår social situation, har två döttrar med 

familjer som han tidigare haft god kontakt med men som båda nu flyttat 

utomlands, bor nu inneboende hos sin förre detta hustru. 

 

Behandling med Citalopram under 2005-2006 med viss positiv effekt. 

Antidepressiv behandling nu med Venlafaxin utan påtaglig effekt i dosen 75 

mgx1, avslutat behandling i september i samband med vårdtillfälle för 

hjärtsvikt. 
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REMISS 
 
Anamnes, status: 

 

73-årig man med lindrig kol, hypertoni, hypothyreos och kronisk 

ångestproblematik och sömnsvårigheter, som genomgick EVAR(Endovascular 

aneurysm repair) mot ett akut aortaaneurysm i juni 2013 och 
reopererades på grund av blödning i ljumsken.  

 

I augusti lades patienten in på grund av akut njursvikt. Därefter 

utvecklar patienten en akut andningssvikt och ARDS-bild (Acute 

Respiratory Distress Syndrome). Han vårdades på IVA med multiorgansvikt 

som då var dialyskrävande. Långsam successiv somatisk förbättring. 

Vårdas nu i hemmet. Har en rad diverse mediciner för ovan. 

 

Mot den dåliga psykiska hälsan står patienten på Mirtazapin 30mgx1, 

Sertralin 50mgx1 och Oxascand 5mgx2. Mot sömnsvårigheterna står han 

sedan många år tillbaka Flunitrazepam 1mg. 

 

Vi har följt patienten på Primärvården under 5 års tid men efter 

sjukhusvistelsen aggraverad ångest samt depression. Patienten är 

positiv till att komma till er.  

 

Tacksam för er hjälp.  
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Faktorer bakom nydebuterad  

psykisk sjukdom 

• Neurodegenerativa förändringar 
 

• Psykogena faktorer 
 

• Somatisk sjukdom 
 

• Läkemedelsbiverkan  
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