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Hvor treffsikker er du?
Modul 6
Kartlegging av depresjon i
primærhelsetjenesten
I denne modulen går vi gjennom
kartleggingsverktøy som helsepersonell
enkelt kan ta i bruk
Modulen varer ca 20 minutter + refleksjon

Riktig og galt
• Du kan gjøre to riktige diagnostiske valg:

– Du oppfatter pasienten som deprimert og pasienten er
deprimert
– Du oppfatter pasienten som ikke deprimert, og pasienten
er ikke deprimert

• Du kan også gjøre to gale diagnostiske valg:

– Du oppfatter pasienten som deprimert mens pasienten
ikke er det
– Du oppfatter pasienten som ikke deprimert mens
pasienten egentlig er det

• Vi kaller disse beslutningene henholdsvis ”sann
positiv”, ”sann negativ”, ”falsk positiv” og ”falsk
negativ” (SP, SN, FP og FN)

Screening av eldre
• Du kan spørre tre spørsmål om depresjon til alle
eldre:
1. I den siste måneden, har du vært plaget av å føle deg
deprimert, nedtrykt eller uten håp?
2. I den siste måneden, har du vært plaget av mindre interesse
eller glede ved å gjøre ting?
3. Er dette noe du vil ha hjelp til?
1. Ja

2. Ja, men ikke i dag

3 Nei

• Et ja på et eller begge av de to første kan tale for
at pasienten har en depresjon.
• Et nei på det siste spørsmålet øker
sannsynligheten for å fange opp de som ikke er
deprimerte med 10%

• Diagnostiseringsprosessen har til hensikt å finne
ut hva pasienten lider av, om noe.
• Din vurdering styres av samtalen du har med
pasienten i kombinasjon med hele din kliniske
erfaring og den kjennskap du har til pasienten
forøvrig.
• Pasienter som presenterer atypiske symptomer
har størst risiko for å bli feildiagnostisert.
• Psykiske lidelser hos eldre kan presenteres på
måter som ikke minner om psykiatri.

Verktøy til hjelp for diagnostisering
• Det finnes verktøy som kan måle depresjon i store grupper
(screeningverktøy) og som kan måle depresjon hos den
enkelte pasient.
• Helsedirektoratet fraråder generell screening av hele
befolkningen, men anbefaler screening av risikogrupper.

– Risikogrupper er, i følge Helsedirektoratet: 1. Personer som
tidligere har hatt behandlingstrengende depresjon, 2. Personer
med rusmiddelproblemer, 3. Personer med somatiske lidelser
som forårsaker funksjonstap, 4. Personer med kroniske smerter,
5. Personer med tapsopplevelser, 6. Personer som har opplevd
traumer, for eksempel seksuelle overgrep i barndommen eller i
voksen alder og 7. Personer med andre psykiske lidelser

• Mange av dine eldre pasienter faller innenfor en eller flere
av disse gruppene

Screeningens fallgruber
• Ved å screene fanger vi opp de fleste med
depresjon. Hovedproblemet er først og fremst
at vi fanger opp udeprimerte som deprimerte.
• Dette skyldes at screeningspørsmål ofte kan
ha ganske lav ”spesifisitet” (evne til å fange
opp friske som friske). Siden det er flest friske i
befolkningen, vil relativt mange friske scores
som deprimerte når spesifisiteten er lav.
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Konklusjon screening
• Screening av eldre i primærhelsetjenesten er
nyttig, men det er en risiko for at ikke
deprimerte pasienter blir fanget opp som
deprimerte
• Pasienter som scorer positivt på screening må
utredes videre
• Hvis du mener pasienten er deprimert, men
pasienten scorer negativt – utred videre!

Videre utredning
• Det finnes mange depresjonsspørreskjemaer
• Bruk skjemaer i kombinasjon med din kliniske erfaring og
kunnskap om depresjon
• Følgende spørreskjemaer er utbredt i
primærhelsetjenesten og finnes i norske oversettelser:
– Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale (MADRS),
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Geriatric
Depression Scale (GDS), Hamilton Depression Scale (Ham-D).

• MADRS inngår delvis i ”Strukturert psykiatrisk intervju for
allmennpraksis” (SPIFA) og inngår i mange fastlegers
journalsystemer.
• Norske oversettelser av MADRS og GDS er validert for eldre.

MADRS
• MADRS viser tilfredsstillende samvariasjon
med ICD10 og psykiaters vurdering.
• Scorer på 10 domener som er forbundet med
depresjon. Hvert domene scorer fra 0 (ingen
symptomer) til 6 (maksimalt).
• Symptomintensitet er beskrevet for partallene
i aksen, 0-2-4-6, og man scorer 1-3-5 dersom
svaret er i mellom to beskrivelser.
• Maks score 60 (alvorligst).

1. Synlig tristhet
• Dette er det eneste
leddet i MADRS som
baserer seg på dine
observasjoner av
pasienten.

MADRS og alvorlighetsgrad
• MADRS er nyttig for to formål:
1. Vurdere alvorlighetsgraden av depresjonen
2. Ved regelmessig bruk av MADRS under behandlingen, får
du et godt mål for om pasienten kommer seg

•

Følgende MADRS-verdier kan skille alvorlighetsgrad:
0-10: Ingen depresjon
11-19: Mild depresjon
20-34: Moderat depresjon
35-60: Alvorlig depresjon

•

Grensen mellom ”ingen” og ”mild” depresjon er
flytende.

2. Tristhet
• Subjektiv opplevelse av
tristhet kan hos mange
eldre deprimerte være
vanskelig å beskrive.
• Håp og fremtidsfølelse
kan være alternative
markører.
• Husk å ta høyde for
pasientens øvrige
somatiske lidelser
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3. Indre spenning
• Psykomotorisk uro eller
”agitasjon” kan være
dominerende symptom
hos noen eldre med
depresjon.
• Husk at enkelte
medikamenter (som
antipsykotika,
antidepressiver og
antiparkinsonmidler)
kan gi et liknende bilde

5. Svekket apetitt
• Vurder symptomer på
redusert matlyst i lys av
andre somatiske lidelser
og pasientens
medisiner.

7. Initiativløshet
• Vurder også i forhold til
pasientens øvrige
medisiner og somatiske
status.

4. Redusert nattesøvn
• ”Vanlig søvn” hos eldre
er ofte kortere enn det
som var vanlig da de var
yngre

6. Konsentrasjonsvansker
• Konsentrasjonsvansker
kan ofte mest oppleves
som hukommelsesproblemer

8. Svekkede følelsesmessige reaksjoner
• Å erkjenne sviktende
interesse for familie kan
være vanskelig for
mange eldre.
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9. Depressivt tankeinnhold

10. Suicidaltanker
• Å spørre om
suicidaltanker er
vanskelig for mange.
Generaliser temaet for
pasienten i samtalen:
”Jeg vet at det er mange
som har det som deg
som strever med
livslysten – hvordan er
det for deg nå for
tiden?”

Modul 6 – Refleksjonsoppgave
• Hvordan kan du ta inn screening-spørsmål og
MADRS (eller liknende skjema) systematisk i
din tilnærming til en pasient?
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