
Eldre og pykiske plager
Hva vet vi egentlig?



… Og svaret er

• Vi vet lite om utbredelsen i Norge av psykiske problemer

• Sprikende anslag i sparsomme studier

• Vi vet en del om risikofaktorer for utvikling av psykisk lidelse

• Vi har en del internasjonale tall, både fra naboland, andre 
sammenlignbare land og WHO





Dette er hva som er gjennomgått:

• Psykoser og delir

• Somatoforme lidelser

• Depresjon

• Angst

• Demens

• Komorbiditet

• Selvmord



Oppsummert 1:

• Resultatene fra de ulike studiene er ikke alltid sammenfallende. I 
hovedtrekk ser det ut til at de aller eldste (>70) har høyere forekomst 
av psykiske plager og lidelser, mens det blant de noe yngre (60-70*)
er en lavere forekomst enn i befolkningen for øvrig.
• Forutsetningen er at de bor hjemme og er autonome



Oppsummert 2:

• Aldersgruppen 65+
• Diagnostisk alvorlig depresjon 4% - 8%

• Depressive plager 25% - 35%

• Angstlidelser utbredelse omtrent som for depresjon

• Psykoser og demens i gruppen 65-70: 0,5% - 1%, raskt økende med alder

• Psykotiske ledsagersymptomer mer vanlig hos eldre



Eksempel





Noen highlights

• Studier som bruker symptomskalaer rapporterer høyere prevalens 
enn studier som bruker strukturerte intervju og kategoriske diagnoser 
etter ICD- eller DSM diagnosesystemet.

• Lav deltagelse i studiene. En dybdestudie viser 2-3 så mye depresjon 
hos dem som ikke møter opp eller deltar i studiene.

• Tallene for depresjon øker om studiene også inkluderer inneliggende

• Det ser ikke ut til at det er aldringen i seg selv som gir en økning i 
depresjon, med følgefaktorer av det å bli gammel

• Mer depresjon ved samtidig demens



WHO 2017

• Omtrent 15% av dem over 60 har en psykisk lidelse

• Om risikofaktorer:
• Vanlige stressfaktorer

• Tap av kapasitet og funksjonsevne
• Mobilitet, smerter, somatiske sykdommer

• Tap av kjære

• Tap av sosial rolle, betydning for andre, status

• Redusert sosioøkonomisk status
• Isolasjon, ensomhet

• Overgrep (fysisk, verbalt, seksuelt, økonomisk). WHO antyder 1 av 6



NB: Depresjon hos eldre kan 
fremstå annerledes enn hos 
yngre



Ageism


