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 10,4 prosent i aldersgruppen 25-44 år
 9,9 prosent i gruppen 45-64 år
 6,1 prosent i gruppen 65-74 år
 8,7 prosent i gruppen over 74 år

Resultater fra Helse- og levekårsundersøkelsen 2008 (FHI-rapport 2011:2).
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”Mens mye tyder på en lavere forekomst
av angst- og depresjonslidelser rundt 65-
årsalderen enn i yngre aldersgrupper,
tyder noen av resultatene på en høyere
forekomst i de aller eldste
aldersgruppene”.

En litteraturgjennomgang ved Folkehelseinstituttet i 2011
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 Plagene startet etter brorens død
 Hun har vondt i magen, er forstoppet,

greier ikke være alene, unngår andre,
”legger seg til”, føler ikke glede, er full
av selvbebreidelse

 Status: normal orientering og våkenhet,
senket psykomotorisk tempo,
monoton mimikk, senket stemningsleie,
ikke psykotiske sympt., ikke suicidal.

 Ønsker bare behandling som gjør henne
fort frisk
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 Enke
 Plutselig oppstående synsforstyrrelser, økende

søvnvansker. Økende indre uro. Tyngdefølelse, ingen
tiltakslyst, konsentrasjonsvansker og dårlig hukommelse,
spiser lite, skjelvinger, avflatede følelser.

 Hun benekter tristhet, og avviser at hun er deprimert.Hun benekter tristhet, og avviser at hun er deprimert.

 Status: Normal kognitiv funksjon. Stiv mimikk, men smiler
et par ganger. Gråter litt. Noe agitert. Klagende,
kverulerende. Ikke psykotisk. Ikke suicidal.
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 Alltid vært rigid og noe tilbaketrukket
 Plagene startet i forbindelse med konens

kreftsykdom
 Har progredierende polynevropati
 Han føler seg ikke trist, men er i dårlig humør. Han

får ikke til noe, har ikke noe tiltak og han er plaget
med dårlig konsentrasjon. Sover dårlig. Engstelig.

 Benekter kategorisk suicidaltanker
 Han sier han ikke greier noen ting, at alle andre er

så mye friskere, snakker om en kommende
katastrofe

 Han gjør et alvorlig suicidalforsøk
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Maskert
depresjon:

Pasienten kan mangle det depressive stemningsleiet, men har
mange somatiske symptomer.

Vag depresjon: Pasienten har kun lette symptomer, men funksjonssvikten kan
være stor. Bør behandles hvis selvmordsfare er til stede.

Demensliknende
depresjon:

Tilstanden likner til forveksling demens, på grunn av
konsentrasjonsvansker og svær psykomotorisk hemning.
Pasienten husker dårlig.

Agitert depresjon: Pasienten er svært rastløs, klamrende og krevende. Pasienten
er ikke hemmet, kan være handlekraftig.  OBS selvmordsfare.
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Hypokondrisk
depresjon:

Pasienten er overbevist om at han/hun har en alvorlig sykdom
selv om legen ikke finner tegn til dette.

Genuin atypisk
depresjon:

Pasienten har ofte motsatte symptomer med apetitt- og
vektøkning, økt søvnbehov, følelse av å være blytung i armer
og ben,
og et mønster med overfølsomhet for avvisning.

Vaskulær
depresjon:

Høyest forekomst hos gamle. Ofte kombinert med kognitiv
svikt. Pasientens depresjon er vanskeligere å behandle og har
større tendens til tilbakefall. Ved MRI finnes forandringer i hvit
substans, som antas å skyldes forandringer i små kar.
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 tilskynder sykehjemsinnleggelse
 øker belastning av pårørende
 øker dødelighet.
 overbehandling av atferden utløst av

depresjon med BZD og eventuelt
neuroleptika
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 Senket stemningsleie
 Markert nedsatt interesse  eller glede
 Betydelig vekttap eller vektøkning
 Søvnløshet eller for mye søvn
 Psykomotorisk agitasjon eller retardasjon
 Trettbarhet eller mangel på energi
 Selvbebreidelser eller urimelig eller ubegrunnet

skyldfølelse
 Nedsatt evne til å tenke eller konsentrere seg
 Tilbakevendende tanker om døden, selvmordstanker
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Symptom Demens Depresjon
Respons til kognitiv og
funksjon svikt

Ofte mangel på bekymring
eller benkting

Forsterkning av og
overdrevet

Stemningsleie Normal det meste av tiden.
Ulykkelighet er sekundær til
omstendigheter og fluktuerer.

Subakutt (uker) oppstart av
vedværende tristhet,
største delen av dagen og
nesten hver dag, Lyser ikke
opp ved stimulering

Normal det meste av tiden.
Ulykkelighet er sekundær til
omstendigheter og fluktuerer.

Subakutt (uker) oppstart av
vedværende tristhet,
største delen av dagen og
nesten hver dag, Lyser ikke
opp ved stimulering

Interesse, initiativ Gradvis tap av interesse og
initiativ (apati) over lengre
periode (år snarere enn uker).
Ikke fulgt av tristhet, trang til å
gråte og annen ubehag.
Fortsatt glede av aktiviteter i
strukturert miljø

Subakutt tap av interesse
og glede over få uker, ofte
fulgt av tristhet og
skyldfølelse, håpløshet og
selv skading



Symptom Demens Depresjon
Spisevaner
og vekt

Gradvis tap av vekt (over måneder  til
år) som er vanlig i demens. Større
vektøkning kan være sekundær til
nedsatt aktivitet, medisinering, og
hyperorality hos pasienter med
frontal syndrom

Subakutt endring i matlyst
som fører til økning eller
løss av vekt.

Gradvis tap av vekt (over måneder  til
år) som er vanlig i demens. Større
vektøkning kan være sekundær til
nedsatt aktivitet, medisinering, og
hyperorality hos pasienter med
frontal syndrom

Søvn Gradvis forstyrrelse av søvn –
våkenhet mønster (over måneder til
år), pga hjerne skade i demens, leder
til hyppig oppvåkning om netter og
soving på dagen

Subakutt endring i søvn
over få uker (økt eller
nedsatt)



Symptomer Demens Depresjon
Psykomotorisk
agitasjon

Gradvis (måneder til år) økning i
agitasjon, vanligvis verre senere
på dagen (sundowning).
Pasienten mye verre i fremmede
omgivelser (katastrofisk
reaksjon), og ofte letter etter
mennesker eller steder fra
tidligere opplevelser

Subakutt (uker)utbrudd,
ofte verre på morgen, kan
være tilstedet hele dagen.
Vanligvis fulgt av andre
depressive symptomer som
nihilistiske uttrykk eller
overdrevet skyldfølelse
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reaksjon), og ofte letter etter
mennesker eller steder fra
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ofte verre på morgen, kan
være tilstedet hele dagen.
Vanligvis fulgt av andre
depressive symptomer som
nihilistiske uttrykk eller
overdrevet skyldfølelse

Psykomotorisk
retardasjon

Ikke ofte sett i lett til moderat
demens, men av og til i
langkommet demens, og kan
være etterlignet av Parkinsons
demens (ansiktsmasking,
langsom motorisk funksjon) eller
langkommet Pick sykdom

Subakutt utbrudd (over
uker) i alvorlig depresjon



Symptomer Demens Depresjon
Energi Vanligvis normal energi nivå,

men redusert aktivitet pga dårlig
initiering relatert til eksekutiv
funskjon

Subakutt reduksjon i energi
og økende klager på
tretthet

Skyld og
mindreverdighet

Uvanlig, likevel forbigående
uttrykk av mindreverdighet kan
sees i tilfeller av stress hos dem
med beholdt bevissthet av egen
svikt

Vanlig i alvorlig depresjon,
vanligvis fulgt av nedsatt
stemningsleie og endring i
matlyst og søvn

Skyld og
mindreverdighet

Uvanlig, likevel forbigående
uttrykk av mindreverdighet kan
sees i tilfeller av stress hos dem
med beholdt bevissthet av egen
svikt

Vanlig i alvorlig depresjon,
vanligvis fulgt av nedsatt
stemningsleie og endring i
matlyst og søvn

Konsentrasjon og
tankeevne

Konsentrasjon er normal i tidlig
demens, men svekket i sen
demens. Tankeevne svekkes i
forløpet av demens

Subakutt tap av
konsentrasjon og evnen å
holde fokus. Ofte
ubesluttsom  og redd for å
gjøre feil

Suicidale tanker og
handlinger

Uvanlig Vanlig



 detaliert beskrivelse
 tidsperspektiv og progresjon
 forbindelse med andre faktorer som

stress knyttet til
 smerter
 dårlig ernæring
 andre sykdommer
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 Frontale symptomer , som disinhibisjon , perseverering
og nedsatt initiativ, peker mer på demens med sterk
frontal komponent enn depresjon.

 Informasjon om affektive lidelser familien, tidligere
depressive episoder og tidligere respons for behandling
.

 Direkte intervju av pasienten, med spesiell fokus  på:
konsekvent nedsatt stemningsleie som responderer ikke
på stimulering; håpløshet, uttrykk for skyldfølelse;
mindreverdighets følelse; og tanker om selv skading.
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 Lab.prøver , som Hb, TSH, FT4, elektrolytter, B12,
serum speil av medikamenter som kan gi stemnings
relaterte symptomer.

 Radiologisk diagnostikk for å finne eventuelle
vaskulære skader som ofte gir stemnings labilitet og
apati, og utelukke annen patologi som for
eksempel NPH.
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