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forveksler depressionssymptomer med bivirkninger og derfor 
ophører med behandlingen. 

At målgruppen i de enkelte RCT er vidt forskellig: ind-
lagte, ambulante, plejehjemsbeboere og frivillige som er fun-
det ved annoncering, og at der ikke er forsøgt en underindde-
ling af depressionstilfældene (f.eks. enkeltepisode, tilbageven-
dende depression, melankoliform eller psykotisk depression) 
forlener Cochrane-analysen med et naturalistisk klinisk præg, 
men er naturligvis sammen med de små patientpopulationer 
et problem med heterogenicitet og risiko for type 2- fejl til 
følge. 

Inddelingen af AD forekommer i høj grad at være proble-
matisk. Specielt gruppen af TCA- lignende præparater og 
atypiske AD, hvor f.eks. henholdsvis maprotilin slås sammen 
med det svært sederende mianserin, og hvor venlafaxin, som 
er SSRI- lignende, grupperes med mirtazapin, som minder om 
mianserin. 

Kliniske og videnskabelige perspektiver
I analysen påpeges en del af de ovenstående mangler i de 
refererede RCT, hvilket kan være en inspiration til, hvordan 
fremtidige undersøgelser af AD til ældre bør foretages. 

Resultaterne af analysen er ganske i overensstemmelse 
med konsensus og klinisk praksis, hvad angår valg af præ-
parater i gerontopsykiatrien, hvor det snarere end nogen af-
gørende forskel i effekt er bivirkningsprofilen, der styrer 
valget af AD til ældre. SSRI er førstevalg ved den geriatriske 
depression med mirtazapin som alternativ mulighed hos 
angstprægede eller søvnløse patienter eller en kombination 
af SSRI med mianserin. Mianserin ordineres sjældent i Dan-
mark som monoterapi, men ved depression som et søvn-
befordrende middel i kombination med SSRI. 

TCA benyttes i mindre udstrækning i gerontopsykiatrien 
på grund af særlig risiko for ortostatisme og antikolinerge bi-
virkninger som hukommelsessvækkelse eller delirium [3]. 

Et kvalitativt og kvantitativt væsentligt problem ved be-
handling af ældre med AD er hyponatriæmi, en bivirkning 
som man først i de senere år er blevet opmærksom på, og som 
ikke er nævnt i Cochrane-analysen. AD- induceret hyponatri-
æmi rammer især ældre og viser sig klinisk ved træthed og til 
tider ved voldsomme og langvarige delirøse episoder [7]. Et 
andet problemfelt, som Cochrane-analysen ikke kan belyse, 
er underdiagnosticering og underbehandling af depression 
hos ældre [4, 8], og hvordan opsporing og behandling og 
efterfølgende forebyggelse bedst gennemføres. Resultater af 
kontrollerede undersøgelser af effekten af psykoterapi hos 
ældre er vekslende [9], og AD er et uundværligt led i behand-
lingen af den geriatriske depression. 

Resultaterne af interventionsstudier tyder på, at optimale 
behandlingsforløb kræver en shared care-model med samar-
bejde mellem den primære og den sekundære sundheds-
sektor [10].

Depressionsbehandling bør ikke bygge på en passiv re-

ceptudskrivelse, og det gælder især behandling af den ældre 
patient [8]. 
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