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Förord 

Socialstyrelsen rapporterar sedan några år tillbaka årligen till regeringen om 
tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om de äldre. Som 
ett underlag för lägesrapporten 2008, har Socialstyrelsen tagit initiativ till en 
kunskapssammanställning av värdet av psykologisk behandling av äldre 
personer med psykiska besvär. 

Arbetet har genomförts av Iréne Hägg, Birgitta Andersson och Bo Malm-
berg, samtliga vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Författarna an-
svarar för rapportens innehåll och slutsatser. 
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Sammanfattning 

Socialstyrelsen har vid upprepade tillfällen konstaterat att äldres psykiska 
hälsa är ett eftersatt område, trots att det är välkänt att äldre i högre grad än 
andra åldersgrupper drabbas av psykiska besvär. Det stora antalet som drab-
bas kommer dessutom att öka i framtiden i samma utsträckning som antalet 
äldre ökar, om man inte gör något åt det. 

I Sverige behandlar man äldres psykiska problem huvudsakligen med lä-
kemedel. Kostnaderna för läkemedel för äldre är mycket hög och dessutom 
skapar en ökad läkemedelsbehandling ökade risker för biverkningar, som i 
sin tur skapar lidande och ytterligare behov av vård och omsorg. 

Psykologisk behandling av äldre är ovanlig. De få äldrepsykologer som 
finns i landet, deltar framför allt i samband med diagnostisering inom de-
mensvården. Frågan är om bristen på icke-medicinsk behandling av psykis-
ka besvär beror på att det inte finns något vetenskapligt stöd för värdet av en 
sådan behandling. Alternativt, om det finns vetenskapligt stöd för nyttan av 
psykologisk behandling av äldre med psykiska besvär, borde detta ingå i 
diskussionen om hur man ska utveckla vården och omsorgen om de äldre. 
Med det som utgångspunkt har Institutet för gerontologi i Jönköping, ge-
nomfört en kunskapssammanställning på området. 

Sammanfattningsvis framkommer, vid genomgången av litteraturen, att 
det finns bra vetenskapligt stöd som visar att psykologisk behandling av 
depression, ångestbesvär och sömnproblem är effektiv för gruppen yngre 
äldre (65–79 år) men att det saknas undersökningar om effekter av sådan 
behandling av personer i de högre åldrarna.  

Socialstyrelsen publicerade en preliminär version av nationella riktlinjer 
för depression och ångest våren 2009. Enligt riktlinjerna är psykologisk be-
handling den prioriterade behandlingsformen vid depression och ångest hos 
vuxna och äldre personer. 

Det finns både humanitära och ekonomiska skäl att erbjuda alternativa 
behandlingsmöjligheter för äldre med psykiska besvär. Ett mera psykolo-
giskt angreppssätt vid psykiska besvär bland äldre kan också öka förståelsen 
för äldre och åldrande och bidra till att utveckla omsorgen om och vården av 
äldre. Det är så vanligt med psykiska besvär bland äldre att man kan tala om 
ett folkhälsoproblem, som rimligtvis inte kan varken negligeras än mindre 
medicineras bort. Psykologisk behandling av psykiska problem kan ha ef-
fekter som den behandlade kan utnyttja vid senare tendenser till besvär. I det 
mest lyckade scenariot kan psykologisk behandling av psykiska besvär fun-
gera som en preventiv åtgärd genom att minska problem som kan uppstå i 
framtiden, annars kommer problemen att öka i takt med antalet äldre.  
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Bakgrund 

De senaste åren har problem med övermedicinering av äldre blandats med 
uppgifter om underdiagnostisering av psykiska problem bland dem. Betyd-
ligt fler äldre i befolkningen drabbas av psykiska besvär, funktionsnedsätt-
ningar och sjukdomar än vad som är allmänt känt. Dessa besvär och sjuk-
domar kommer också att öka framöver i samma takt som befolkningen 
åldras. Mot detta skall ställas det svaga intresset för äldres psykiska hälsa 
inom sjukvården och den kommunala äldreomsorgen, möjligen bortsett från 
demenssjukdomar och vård och omsorg för personer med demens. Det är 
också uppenbart att svensk geropsykiatri främst har varit och är inriktad mot 
demenssjukdomar. 

Demenssjukdomarna är ett mycket stort individuellt och samhälleligt pro-
blem, men detta får inte helt skymma de stora lidanden som andra psykiska 
tillstånd kan innebära för den enskilde äldre. Vi behöver veta mer om t.ex. 
sömnproblem, ångest och nedstämdhet bland äldre – hur vanliga problemen 
är, hur de upplevs och hur de behandlas av vårdsystemen. Mot bakgrund av 
de senaste årens rapporter och utredningar konstaterar Socialstyrelsen i Lä-
gesrapporten – Vård och omsorg om äldre 2007, i likhet med föregående års 
lägesrapporter att äldres psykiska hälsa är ett eftersatt område (Socialstyrel-
sen 2008a).  

Det finns ett stort och växande behov av hjälpinsatser för äldre med psy-
kiska besvär. Resurserna för psykiatrisk och psykoterapeutisk vård för äldre 
är underdimensionerade och enskilda äldre har ytterst begränsad tillgång till 
dem. Det gäller inte minst alternativ till medicinering. Det finns i landet 
idag ett antal verksamheter som anses kunna stödja eller hjälpa äldre perso-
ner som är psykiskt bräckliga. Verksamheterna drivs i offentlig eller ideell 
regi och arbetar ofta med hjälp av sociala ansatser genom olika dagverk-
samheter. Denna verksamhet är ofta uppskattad av de som brukar utnyttja 
den och det är oftast bra nog. Den drivs utan terapeutiska ambitioner och är 
inte väl utvärderad. (Detta resonemang innefattar inte dagvårdsverksamhet 
för personer med demens som försöker stimulera genom det dagliga livets 
aktiviteter och som i viss mån utvärderats).  

Det finns just nu ett par initiativ som påtalar bristerna i den psykologiska 
vården av äldre. Socialstyrelsen (2008b) har under våren rekommenderat 
kognitiv beteendeterapi (KBT) som ett förstahandsval vid behandling av 
depressivitet och ångest också bland äldre. Från psykologiskt håll har debat-
ten rört sig om att psykologisk behandling äntligen har likställts med medi-
cinsk. Debatten har också visat en tveksamhet mot att Socialstyrelsen pekar 
ut KBT som den enda effektiva terapeutiska ansatsen i den flora av möjliga 
terapier som finns. Debatten har i mycket ringa grad handlat om vilka möj-
ligheter behövande har att utnyttja psykologisk behandling. 

Det finns för dagen inga möjligheter att praktiskt kunna erbjuda psykolo-
gisk behandling för mer än ett mycket begränsat fåtal. Ett annat initiativ som 
kan komma att göra den psykologiska behandlingen mera lättillgänglig, är 
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rekommendationen att det skall finnas psykologisk kompetens på alla pri-
märvårdscentraler. Västra Götaland har hunnit långt i detta avseende, men 
också här finns det få eller inga uppgifter på psykologiskt behandlingsarbete 
riktat mot äldre. Vi tror att det är ytterst tveksamt att psykologkåren (som ett 
par av författarna tillhör) plötsligt skulle vända sitt intresse mot äldre med 
psykiska besvär. Det finns mycket få psykologer i landet som intresserar sig 
för äldres psykiska välbefinnande och ännu färre som i första hand intresse-
rar sig för det. I stället koncentreras äldrepsykologernas arbete på att delta i 
utredning och diagnostisering inom demensvården. I denna rapport kommer 
demensproblematiken att lämnas utanför. I stället kommer vi att redovisa en 
kunskapssammanställning i huvudsak baserad på ett antal systematiska litte-
raturöversikter, eller metaanalyser, av psykologisk behandling vid depres-
sion, ångest och sömnstörningar bland äldre. Vi kommer också att redovisa 
ett försök att kartlägga vilken verksamhet som finns i Sverige med inrikt-
ning mot psykologisk behandling av dessa problem.  

Inledning 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade 2004 en 
systematisk litteraturöversikt av behandling av depressionssjukdomar. I en 
avslutande del redovisar och sammanfattar SBU effekter av psykologisk 
behandling vid depression. Utvärderingen redovisar inte systematiskt åld-
rarna på de som ingått i de redovisade undersökningarna, men i en del fall 
framgår åldrarna på de behandlade. I studier av äldre med depression har 
man ofta en åldersgräns på 75 år varför kunskap om riktigt gamla ofta sak-
nas. SBU (2004) menar att hur depression definieras kan ha stor betydelse 
för hur man rapporterar andelen drabbade i olika åldrar.  

Äldre med depression har ofta andra symptom än yngre och kännetecknas 
ofta av att de är något mildare, men i gengäld brukar de vara mera långvari-
ga. Detta gör ibland att det kan vara svårt att jämföra behandlingsframgång i 
olika åldrar. Effekten av psykologisk behandling bland äldre är inte så om-
fattande som bland yngre. Det finns flera olika psykologiska behandlings-
former som har väldokumenterad god effekt vid behandling av vuxna och 
äldre upp till 75 år. Vid akut behandling av mindre svåra depressioner är 
psykoterapi lika effektivt som medicinering. SBU (2004) redovisar att det 
finns bra dokumentation för att psykologisk behandling har god effekt bland 
äldre upp till 75 år men att det helt saknas dokumentation bland personer 80 
år eller äldre. SBU saknar dessa studier som kan ge stöd för olika behand-
lingsalternativ. Samtidigt ger bristen på undersökningar en tydlig fingervis-
ning om att psykologisk behandling av personer i höga åldrar är ovanlig.  

I denna rapport bygger vi vidare på SBU:s arbete. Vi har valt att begränsa 
vår litteraturöversikt till psykologisk behandling av äldre depressiva pro-
blem, ångest och sömnproblem. Alla dessa begrepp är besvärliga eftersom 
det inte finns någon enhetlig vokabulär. I olika sammanställningar står be-
greppet äldre för olika kronologisk ålder och inte ens i litteratursökning som 
riktar sig direkt mot insatser för äldre är det särskilt väl beskrivet vilka ål-
dersgrupper som ingår. Termen psykologisk behandling är också undflyen-
de. Samma behandling kallas ofta olika saker beroende på författarens tycke 
och smak. Detta innebär också att olika behandling kan betecknas med 
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samma term i olika sammanställningar. Avgränsningarna av de psykiska 
besvären är också oklara och varierar något eller mycket i de olika översik-
terna. Allt detta innebär naturligtvis att klara besked om kunskapsläget för 
psykologisk behandling av depression, ångest och sömnproblem inte går att 
ge och att vi ofta får nöja oss med en överslagsbedömning av var forskning-
en står för tillfället. För att ändå hjälpa läsaren redovisar vi några ganska 
vedertagna definitioner på några av de grundläggande begreppen i vår rap-
port. 

Psykisk ohälsa 
I modern litteratur (Ottosson & Ottoson; d’Elia, 2005) används begreppet 
psykoterapi som term för psykologiska behandlingsmetoder. D’Elia (2005, 
s. 13) definierar psykoterapi som ”behandling med psykologiska medel. 
Psykologiska medel är känslor, tankar och handlingar. Psykoterapi är be-
handling baserad på teori om emotionella störningars uppkomst och utförd 
av en utbildad person.” Ottosson och Ottosson (2007 sid. 9) definierar psy-
kiska symtom som ”avvikelser i upplevelser och beteenden”. Det handlar, 
enligt författarna, oftast om ”ökning av styrkan och varaktigheten av norma-
la känslor, som nedstämdhet, ångest och trötthet”. Det kan också förekom-
ma symtom som ”hetsätning, hallucinationer (syner, röster) och tvångs-
handlingar”.  

En del psykiska ohälsotillstånd, (till exempel demens) är vanligt bland 
personer som är 65 år och däröver och förekomsten av psykiska problem 
ökar i takt med att den äldre befolkningen ökar i både utvecklade och un-
derutvecklade länder. (WHO, 1996). Många äldre personer lider av mer än 
ett psykiskt problem (ibid).  

Mild depression beräknas förekomma hos 10–15 procent bland äldre 65 
år och äldre och svår depression drabbar 1–3 procent (Harlem Brundtland, 
1999). Fler kvinnor än män drabbas av depression (ibid). Det är också van-
ligt att äldre människor upplever sömnproblem (ibid).  

Många psykiska ohälsotillstånd kan behandlas med gott resultat, vilket 
bidrar till att öka äldre människors livskvalitet (WHO, 1996).  

Psykologisk behandling 
Ottosson och Ottosson (2007, sid. 215) definierar begreppet psykoterapi och 
dess olika former. De inbegriper dynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, be-
teendeterapi och avslappning i begreppet. Kognitiv terapi och beteendetera-
pi har gemensamma drag och därför kombineras de i den praktiska tillämp-
ningen till kognitiv beteendeterapi enligt Ottosson och Ottosson (2007). 

Begreppet äldre   
De flesta utvecklade länder har accepterat den kronologiska åldern 65 år 
som definition för en äldre person (WHO, n.d.), men denna definition går 
inte helt att överföra till länder med låg medellivslängd, där även personer 
under 65 år funktionsmässigt tillhör den äldre populationen. Många männi-
skor i utvecklingsländerna är funktionellt ”gamla” redan i 40-50-årsåldern 
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på grund av ett liv i fattigdom med kroniska sjukdomar och funktionsned-
sättningar som följd (Harlem Brundtland, 1999).  

Ett underliggande motiv i denna rapport är att se i vilken utsträckning 
psykologisk behandling kan innebära minskande medicinering bland dessa 
grupper äldre med depression, ångest eller sömnstörningar. Det är ganska 
vedertagen kunskap att äldre klarar psykofarmaka sämre än många andra 
åldersgrupper. Det kan röra sig om biverkningar som beror på multifarmaci 
bland äldre som behandlas medicinskt för flera samtidiga besvär. Äldres 
njurfunktion är ofta reducerad vilket gör att mediciner lämnar kroppen lång-
samt. Samma funktion har ibland den med åldern ändrade relationen mellan 
vatten och fett i kroppen. Det kan också röra sig om medvetandegrumling 
som en effekt av förhållandevis låg neurologisk reservkapacitet som leder 
till låga trösklar för läkemedelsanvändning och biverkningar. Det gäller t.ex. 
yrsel och därmed sammanhängande fallrisk, som är betydande i högre åld-
rar. Sömnmedelsanvändning kan leda till dagtrötthet som i sin tur också 
bland annat leder till ökad fallrisk. Dessa risker med läkemedelsbehandlig 
för psykiska besvär bland äldre leder till att alternativ som psykologisk be-
handling bör ha en särskilt viktig plats inom geropsykiatrin.  

Ytterligare en stor fördel med psykologisk behandling är att den kan an-
vändas förebyggande. Vi har funnit en metaanalys som syftar till att klar-
lägga hur psykologisk behandling kan förebygga depression också bland 
äldre (Jané-Llopis et al., 2003). Metaanalysen omfattar uppemot 70 origi-
nalartiklar varav 12 berör preventiva insatser mot depression bland äldre. 
Det handlar om utbildningsprogram, beteendeterapier, kompetensutveckling 
och kognitivt och socialt stöd. Författarna har gjort en analys av styrkan i 
metaanalysen och menar att resultaten är rimligt säkra. Program där man 
träffades åtta gånger eller fler och program med väldefinierad intervention, 
var mer framgångsrika än sämre planerade studier. Interventioner som om-
fattade tre eller flera interventionsmetoder var signifikant mera framgångs-
rika än program som omfattade en eller två interventionsmetoder. Program 
som utnyttjar både professionella och lekmän är mest framgångsrika, men 
en stark effekt syns också bland program som bara utnyttjar professionella.  

Äldre har i förhållande till andra åldersgrupper förhållandevis god nytta 
av preventiva åtgärder mot depression. Särskilt framgångsrika bland äldre 
var program som hade inriktning mot att stödja eller bygga sociala nätverk. I 
likhet med andra åldersgrupper var också program som syftade till kompe-
tensutveckling (i allmänna termer eller i termer av ”socialt motståndskun-
skap”) framgångsrika. Beteendeterapeutiska ansatser var inte framgångsrika 
för någon åldersgrupp, men direkt skadliga bland äldre. Bortsett från dessa 
beteendeterapeutiska program, som bör undvikas också som delar i bredare 
program, är det sannolikt möjligt att framgångsrikt intervenera med program 
som kan förebygga depression bland äldre. Det bör vara program som stöd-
jer många funktioner och som riktar sig främst mot att stödja eller bygga 
sociala nätverk och att träna sig att stå emot negativa sociala förväntningar. 
En sådan preventiv ansats är ytterst lockande eftersom depressiva besvär 
kan tänkas drabba färre och leda till att vissa äldre kanske helt kan undvika 
såväl medicinering som psykologisk behandling. Definitioner som använts i 
de ingående metaanalyserna redovisas i Bilaga 1. 
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Syfte 
Syftet var att göra en kartläggning av nyttan av psykologisk behandling för 
äldre som drabbas av psykiska besvär i termer av depression, ångest och 
sömnproblem. 

Metod 
En översikt gjordes av tillgängliga metaanalyser eller systematiska litteratur-
översikter som handlade om effekten av psykologiska behandlingar vid psy-
kisk ohälsa hos personer 50 år och äldre. Vetenskapliga artiklar söktes i da-
tabaserna PubMed, PsychInfo, Cinahl och Cochrane Library. Sökprocedu-
ren och inklusions-/exklusionskriterier redovisas närmare i Bilaga 2. Slutli-
gen inkluderades 21 metaanalyser/systematiska litteraturöversikter i 
föreliggande litteraturöversikt. Tolv metaanalyser handlade om behand-
lingseffekter vid depression, sex om effekter på ångest och tre om effekter 
vid insomnia bland äldre personer. 

Analys 
De 21 metaanalyserna och systematiska litteraturöversikterna analyserades 
deskriptivt utifrån kriterier för värdering av kvantitativ forskning, beskrivna 
av Forsberg och Wengström (2008, s. 93). Först kontrollerades att varje 
artikel uppfyllde inklusionskriterierna och därefter gjordes en sammanställ-
ning av de olika studiernas syfte, design, metod, huvudresultat, slutsatser 
och begränsningar. Sedan analyserades studiernas resultat djupare utifrån 
likheter, olikheter och andra betydelsefulla aspekter.  
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Resultat 

Resultaten redovisas under följande huvudrubriker: Effekter på depressions-
tillstånd, effekter på ångesttillstånd samt effekter på sömnproblem. För en-
kelhetens skull används i fortsättningen begreppet systematisk litteratur-
översikt synonymt med begreppet metaanalys.  

Effekter på depressionstillstånd  
Studiernas karaktäristika 
Resultatet om effekterna av psykologisk behandling vid depressionstillstånd 
bland äldre baseras på 13 metaanalyser och två systematiska litteraturöver-
sikter (Bilaga 3, Tabell 1), publicerade mellan 1994 och 2009 (10 under 
2000-talet). Fem metaanalyser hade en randomiserad design. Totalt ligger 
över 200 primärstudier till grund för metaanalyserna. Antalet deltagare i de 
olika metaanalyserna varierade stort. Det vanligaste var att primärstudierna 
ingick i enbart en metaanalys. Knappt 60 studier ingick i mer än en meta-
analys. Fem studier ingick i cirka hälften av metaanalyserna.  

Huvudteman 
Det framkom fyra huvudteman vad gäller behandlingseffekten vid depres-
sionstillstånd: ”Effekter av psykologiska åtgärder”, ”Skillnader i effekter vid 
olika psykologiska åtgärder”, ”Skillnader i effekter vid farmakologiska och 
psykologiska åtgärder” och ”Ålderns inverkan på effekten av psykologiska 
åtgärder”. 

Effekter av psykologiska åtgärder  
Det framkom resultat som styrker att psykologiska behandlingar är effektiva 
vid depression hos äldre individer, men alla resultat ger inte lika starkt stöd 
för sådana behandlingar. Scogin och McElreath (1994) kom fram till att 
psykosociala interventioner, jämfört med placebobehandling och icke-
behandling, var ganska effektiva vid olika svårighetsgrader av depression 
hos äldre vuxna. Engels och Vermey (1997) drog liknande slutsats, att psy-
kologiska behandlingar var effektiva, men även placebobehandling med 
extra uppmärksamhet gav god effekt. McCusker et al (1998) fann att kogni-
tiv terapi och beteendeterapi gav signifikant bättre effekt än icke-behandling 
på depression som bedömts med HDRS, men effekten var inte signifikant 
större för behandlingsgrupperna än för grupperna som fick aktiva kontrollin-
terventioner.  

Flera nyare metaanalyser (Cuijpers et al, 2006; Pinquart et al, 2007; Wil-
son et al, 2008; Cuijpers et al, 2009) gav stöd för att psykologiska behand-
lingsformer var effektiva vid depression hos äldre individer. Cuijpers et al 
(2006) konstaterade att psykologiska behandlingar hade måttlig till stor ef-
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fekt på depression hos äldre personer. Metaanalysen av Bohlmeier et al 
(2003) visade att reminiscensterapi och livsåterblickande terapi (life review) 
hade statistisk säkerställd effekt på depression. Metaanalysen av Pinquart et 
al (2007), som baseras på 57 kontrollerade studier, visade att psykoterapeu-
tiska interventioner, speciellt KBT och reminiscensterapi, var effektiva när 
det gällde att reducera depression hos äldre personer. Detta resultat skiljer 
sig en del från vad Hsieh & Wang (2003) kom fram till i sin litteraturöver-
sikt, att reminiscensterapi hade varierande effekt på depression hos äldre. 
De fann att i några fall var effekten signifikant bättre än effekten av rutin-
vård och placeboåtgärder, men i något fall hade tvärtom placeboåtgärderna 
signifikant bäst effekt. I en ny metaanalys av Thorp et al (2009) hade be-
handling med enbart KBT, KBT i kombination med avslappningsterapi och 
enbart avslappningsterapi stor effekt på depression. Resultatet från Wilsons 
et al (2008) metaanalys ger också stöd för psykoterapeutisk behandling, men 
dock inte lika starkt stöd. 

Resultaten om effekten av psykologiska behandlingar vid mild och svår 
depression skilde sig åt en del. I flera metaanalyser (Scogin & McElreath, 
1994; Koder et al, 1996; Engels & Vermey, 1997; Cuijpers, 2007) framkom 
likvärdiga effekter av psykologisk behandling på svår och mild depression. 
Pinquart och Sörensen (2001) och Pinquart et al (2006) fann däremot att 
effekten var måttlig vid självskattad depression och stor vid klinikerskattad 
depression. Vid klinikerskattad depression hade dock psykosociala åtgärder 
likartad effekt som psykoterapeutiska åtgärder hade. I metaanalysen av Pin-
quart et al (2007) framkom motsatt resultat, att effekten var mindre vid svår 
depression än vid lättare former av depression och KBT var mindre effektivt 
vid svår depression än vid blandformer av depression. Deltagare med svår 
depression var signifikant yngre än övriga deltagare. 

Det förefaller inte vara några stora effektskillnader mellan gruppterapi 
och individuell terapi. I metaanalysen av Scogin och McElreath (1994) vi-
sade gruppterapi större effekt än individuell terapi, medan Koder et al 
(1996) drog slutsatsen att gruppterapi och individuell terapi förmodligen 
hade likvärdig effekt, vilket även Hsieh och Wang (2003) och Cuijpers et al 
(2006) kom fram till. Hsieh och Wang (2003) fann ingen signifikant skill-
nad mellan gruppterapi och individuell terapi och Cuijpers et al (2006) fann 
inga effektskillnader mellan gruppterapi, individuell terapi eller biblioterapi. 
I Pinquart och Sörensen (2001) hade däremot psykoterapi given som indivi-
duell behandling signifikant bättre effekt än vad gruppterapi hade, både vid 
kliniskt skattad och självskattad depression.  

Pinquart och Sörensen (2001) visade att längre behandlingstid var mer ef-
fektiv än kortare behandlingstid vid kliniskt skattad depression och Pinquart 
et al (2007) visade att en förbättring kvarstod upp till 31 veckor för äldre 
med självskattad depression. Hsieh och Wang (2003) fann ingen signifikant 
skillnad mellan lång och kort behandlingstid.  

Långtidseffekten bedömdes i några metaanalyser. I Engels och Vermeys 
(1997) metaanalys kvarstod effekten av psykologisk behandling upp till ett 
år i en del studier, medan Hsieh och Wang (2003) fann studier där effekten 
av strukturerad reminiscensterapi kvarstod upp till 17 veckor. Minskning av 
depression kvarstod både efter behandling med psykoterapeutiska och 
psykosociala åtgärder i metaanalysen av Pinquard och Sörensen (2001).  
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Skillnader i effekter vid olika psykologiska åtgärder 
Det framkom resultat som indikerar att det inte finns några tydliga inbördes 
effektskillnader mellan olika psykologiska behandlingar. Men det framkom 
också motsatta resultat som visar på inbördes effektskillnader med olika 
psykologiska behandlingar. Baserat på fyra studier fann Gerson et al (1999) 
att kognitiv terapi, beteendeterapi och psykodynamisk terapi gav signifikant 
större sänkning av HAM-D-poäng än vad placebobehandling gjorde, men de 
fann ingen inbördes effektskillnad mellan de två behandlingsformerna. Det 
senare resultatet överensstämmer i stort med vad Scogin och McElreath 
(1994) tidigare funnit, att det inte fanns någon klar inbördes fördel för kog-
nitiv terapi, beteendeterapi och interpersonell terapi.  

Inte heller Cuijpers et al (2006) kunde finna att någon specifik psykolo-
gisk behandling var överlägset effektiv. Koder et al (1996) kom däremot 
fram till att behandling med enbart kognitiv terapi var klart mer effektiv än 
placebobehandling och icke-behandling såväl vid självskattad som kliniker-
bedömd depression. Deras resultat indikerade också kognitiv terapi var mer 
effektiv än enbart beteendeterapi eller psykodynamisk terapi. Engels och 
Vermey (1997) fann att beteendeterapi och kognitiv terapi var för sig var 
mer effektiva än i kombination och Pinquart et al (2001) att KBT var signi-
fikant effektivare än kombinerade behandlingar (miscellaneous therapies).   

Pinquart och Sörensen (2001) fann en signifikant förbättring av depres-
sionen vid behandling med KBT (baserat på 50 primärstudier), psykodyna-
misk terapi (baserat på 5 studier) och stödterapi (baserat på 18 studier) vid 
både självskattad och klinikerskattad depression. Både KBT och psykody-
namisk terapi var mer effektiv än stödterapi vid klinikerskattad terapi. I en 
senare metaanalys av Pinquart 2006 visade sig effekten av KBT vara större 
än för andra psykoterapier och farmakologisk behandling vid kliniskt skat-
tad depression.  

I en metaanalys ett år senare visade Pinquart et al (2007) att alla former 
av psykologiska interventioner med undantag för interpersonell terapi, gav 
signifikant förbättring av depressionssymtomen. Effektstorleken var stor för 
KBT och reminiscensterapi och måttlig för psykodynamisk terapi, stödtera-
pi, undervisningsbaserade psykologiska åtgärder och fysisk aktivitet. Men 
det bör noteras att resultaten för psykodynamisk terapi, interpersonell terapi 
och stödterapi baseras på mindre än fem studier. Det framkom inga signifi-
kanta skillnader i effekten när beteendeterapi och kognitiv terapi jämfördes 
separat med en kombination av dess två behandlingsformer. 

Skillnader i effekter vid farmakologiska och psykologiska åtgärder 
Resultaten visar att både läkemedelsbehandling och psykologisk behandling 
hade bättre effekt än placebobehandling på depression hos äldre. McCusker 
et al (1998) fann att läkemedelsbehandling och kognitiv terapi/beteende-
terapi var de mest effektiva behandlingarna vid mild till måttlig depression 
hos äldre öppenvårdspatienter. Ett likartat resultat framkom i metaanalysen 
av Gerson et al (1999), som visade att läkemedelsbehandling, kognitiv tera-
pi, beteendeterapi och psykodynamisk terapi hade signifikant bättre effekt 
än placebobehandling. Resultatet visar generellt likvärdiga effekter för psy-
koterapi och farmakologisk behandling. Cuijpers et al (2006) och Pinquart 



 16

och Duberstein (2007) fann inga signifikanta skillnader mellan psykologisk 
och farmakologisk behandling. Pinquart et al (2006) visade att både läke-
medelsbehandling och psykoterapi hade stor effekt på kliniskt bedömd de-
pression och måttlig effekt på självskattad depression. Vid mild depres-
sion/nedstämdhet var effekten av psykoterapi större. 

Ålderns inverkan på effekten av psykologiska åtgärder 
När effekten av psykologiska behandlingar vid depression jämfördes mellan 
”yngre-äldre” och ”äldre-äldre” individer visade resultaten bättre effekt för 
yngre-äldre individer. I metaanalysen av Pinquart och Sörensen (2001) var 
minskningen av depressionen signifikant lägre för äldre med medianåldern 
76 år och högst för personer med medianåldern 55–68 år. Hsieh och Wang 
(2003) kom fram till att reminiscensterapi gav signifikant mindre depression 
än rutinvård för gruppen yngre-äldre medan gruppen äldre-äldre, inte för-
bättrades signifikant. Pinquard et al. (2207) fann inga skillnader i effekterna 
av KBT och reminiscensterapi relaterat till ålder. 

I en ny metaanalys av Cuijpers et al. (2009) undersöktes om effekterna av 
psykoterapi skilde sig hos yngre vuxna respektive äldre vuxna. Resultatet 
visade i motsats till tidigare resultat ingen signifikant skillnad i effekten av 
psykoterapi till yngre och äldre vid mild och måttlig depression. Men vid 
jämförelse med väntelista var effekten signifikant lägre för äldre än för yng-
re personer och i kontrollstudier där deltagarna fått rutinvård var effekten 
högre hos äldre personer. Medelåldern av den yngre åldersgruppen var 42 år 
och för äldregruppen 69 år.  

Effekter på ångesttillstånd  
Studiernas karaktäristika 
Resultaten baseras på fem metaanalyser och en litteraturöversikt, publicera-
de mellan 2003 och 2009 (Bilaga 3, Tabell 2). Fyra av metaanalyserna hade 
kombinerad kontrollerad och icke-kontrollerad design. Sammanlagt inklude-
rar de 48 primärstudier, publicerade 1975 – 2006. Mellan 8 och 33 studier 
ingick i de olika metaanalyserna. Hälften (n =23) är publicerade under 
2000-talet. Mer än en tredjedel (n = 20) ingår i mer än en metaanalys. I me-
taanalysen av Thorp et al (2009) ingår bara studier som ingått i minst en 
tidigare metaanalys. 

Huvudteman 
Det framkom tre huvudteman vad gäller behandlingseffekten vid ångesttill-
stånd: ”Effekter av psykologiska åtgärder”, ”Skillnader i effekter vid olika 
psykologiska åtgärder” och ”Skillnader i effekter vid farmakologiska och 
psykologiska åtgärder”. 

Effekter av psykologiska åtgärder 
Det framkom stöd för psykologiska åtgärder vid ångest hos äldre vuxna i tre 
metaanalyser (Nordhus & Pallesen, 2003; Ayers et al, 2007; Thorp et al, 
2009). Nordhus och Pallesen (2003) menade att deras resultat tydligt visade 
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att psykologiska behandlingar gav förbättring vid både självrapporterad och 
kliniskt bedömd ångest. Liknande resultat framkom i metaanalysen av 
Thorp et al (2009). Ayers et al (2007) fann evidens för KBT, avslappnings-
terapi, stödterapi och kognitiv terapi, varav de två förstnämnda visade störst 
evidens. 

Skillnader i effekter vid olika psykologiska åtgärder 
Resultaten är motsägande när det gäller effekten av KBT som åtgärd vid 
ångest hos äldre. Enligt Ayers et al (2007) uppfyllde KBT evidenskraven 
och de menade att KBT kunde vara en effektiv åtgärd vid generaliserad 
ångestsjukdom hos äldre. Hendriks et al (2008) visade också att KBT var en 
effektiv evidensbaserad metod. Resultatet av Covin et al (2008) indikerade 
att KBT var effektivt vid patologisk oro hos äldre, men det var inte lika ef-
fektivt för äldre som för yngre vuxna. Hög ålder hade alltså en dämpande 
effekt på effekten av KBT.  

Pinquart och Duberstein (2007) fann inga bevis för att KBT skulle vara 
överlägsen andra beteenderelaterade interventioner. Thorp et al (2009) drog 
slutsatsen att KBT kan vara en ganska verkningslös behandlingsmetod vid 
ångest hos äldre, eftersom effekten för enbart KBT som behandlingsform 
varierade mycket mellan okontrollerade och kontrollerade studier. Däremot 
kom de fram till att KBT som kombineras med AT kan vara en ganska ef-
fektiv intervention till äldre personer med ångest. 

Skillnader i effekter vid farmakologiska och psykologiska åtgärder 
I en metaanalys (Pinquart & Duberstein, 2007) jämfördes psykologiska och 
farmakologiska åtgärder vid ångest hos äldre. De kom fram till att farmako-
logisk behandling verkade vara effektivare än be-teenderelaterade behand-
lingar. De drog slutsatsen att så länge det inte finns några kontraindikationer 
för farmakologisk behandling så kan denna behandlingsform vara att föredra 
framför beteenderelaterade behandlingar.  

Effekter på sömnproblem 
Studiernas karaktäristika 
Resultaten baseras på två metaanalyser och en litteraturöversikt (Bilaga 3, 
Tabell 3). Metaanalyserna hade randomiserad design. Tjugonio artiklar lig-
ger till grund för resultatet och de var publicerade mellan 1974 och 2005. 
Åtta av studierna ingick i minst två metaanalyser och fyra ingick i alla tre 
metaanalyserna.  

Huvudteman 
Det framkom ett huvudtema vad gäller behandlingseffekten vid sömnpro-
blem, ”Effekter av psykologiska åtgärder”. 

Effekter av psykologiska åtgärder 
En kombination av olika KBT-baserade interventioner framstod som en 
evidensbaserad åtgärd, vilket även gäller sömnrestriktion. KBT/KBT-
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baserade interventioner visade en mild till måttlig kortvarig effekt på olika 
sömnproblem. Avslappningsterapi visade sig i en studie (Irwin et al, 2006) 
vara signifikant mindre effektiv än KBT/KBT-baserade interventioner och 
enbart beteendeterapi. Enbart beteendeterapi som behandlingsmetod hade 
signifikant lägre effekt för äldre personer än för yngre vuxna. Montgomerys 
och Dennis (2003) metaanalys (6 randomiserade, kontrollerade studier) vi-
sade att KBT (sömnhygien, stimuluskontroll, muskelavslappningsträning, 
sömnrestriktion) hade en mild kortsiktig effekt på sömnlatens, nattliga upp-
vaknanden, för tidigt uppvaknande och total vakenhet/sovtid hos personer 
60 år och äldre, men långtidseffekten var mer osäker och verkade klinga av 
med tiden.  

Irwin et al (2006) fann i sin metaanalys (23 randomiserade, kontrollerade 
studier) att KBT/KBT-liknande interventioner, enbart beteendeterapi och 
avslappningsbaserade interventioner hade likartad och signifikant måttlig 
effekt på sömnkvalitet, sömnlatens och nattliga uppvaknanden för både yng-
re och äldre vuxna. Däremot påverkade behandlingsformerna den totala sov-
tiden olika. Både KBT/KBT-liknande interventioner och enbart beteendete-
rapi gav signifikant längre sovtid, medan avslappningsterapi inte var signi-
fikant effektiv. När den aktiva interventionen var enbart beteende-terapi 
blev behandlingseffekten signifikant lägre för äldre än yngre personer.   

McCurry et al (2007) sammanställde i en litteraturstudie (baserad på 10 
studier) vilka psykologiska interventioner som kan anses ha evidens för be-
handling av insomnia hos äldre vuxna. Två interventioner, sömnrestrik-
tion/sömnkompression och multikomponent  KBT (kombination av sömn-
hygien, stimuluskontroll, sömnrestriktion och avslappningsträning) uppfyll-
de evidenskraven. Effekten av multikomponent KBT var överlägsen kon-
trollåtgärderna (väntelista/placebo) i alla sju studierna. Det framkom inga 
studier som inte stödde sömnrestriktion eller multikomponent KBT. 

Förekomst och utnyttjande av psykologisk behandling bland 
äldre i Sverige 
Frågan har inte kunna besvaras eftersom det saknas egentlig uppföljning av i 
vilken utsträckning det förekommer någon psykologisk behandling av äldre.  

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har ingen statistik över detta 
och bedriver ingen egentlig uppföljning av denna verksamhet. Det kan före-
komma vid enskilda landsting. 

Sveriges Förening för ÄldrePsykiatri (SFÄP) gjorde en undersökning 
1999–2000 som följdes upp 2006 – 2007 om förekomst av äldrepsykiatri i 
landstingen. Av den framgår att det finns enheter i samtliga landsting för 
utredning av demenstillstånd. För övriga geropsykiatriska problem finns det 
enheter i 9 av landets 21 landstingsområden. År 2007 arbetade ca 3 procent 
av psykiatrispecialisterna inom äldrepsykiatri medan det år 2000 var 5 pro-
cent. År 2007 fanns det 50 psykologtjänster med inriktning mot neuropsyko-
logi inom äldreområdet, de flesta inom demensområdet och vid universi-
tetsorterna. Också detta en minskning från år 2000 då det fanns 61 psyko-
logtjänster. 4 landstingsområden rapporterar Steg 1-utbildad personal inom 
äldrepsykiatrin.      
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Sveriges Psykologförbund uppger att det finns ca 200 psykologer inom 
primärvården. Av dessa är ca 70 procent verksamma i Västra Götaland och 
av dem arbetar ca 45 procent med vuxna. Det finns inga uppgifter om vad 
de arbetar med mer i detalj. 

Primärvårdens utvecklingsenhet i Jönköping gjorde 2006 en under-
sökning på vårdcentraler i Jönköpings och Kalmar län om psykoterapi för 
vuxna i åldern 30–65. De frågade inte om psykoterapi för äldre. De som 
gjort undersökningen är rätt säkra på att det inte finns några undersökningar 
om psykoterapi för äldre. 

Psykologiska institutionen i Göteborg har genomfört en undersökning 
av primärvårdspsykologernas arbete. Där redovisas inte arbete med äldre 
specifikt. I samband med utbildning och diskussioner har institutionen upp-
levt ett svagt intresse bland psykologerna för arbete med äldre. 

Vid en snabb genomgång av Svenska psykoterapeutregistret har ingen 
nämnt att de arbetar med äldre. Många skriver vuxna och vad som ingår där 
är osäkert. En privatpraktiserande psykoterapeut som arbetar med äldre i 
Göteborg känner inte till någon annan som gör det. 

Den enda behandlande verksamhet Röda korset har är Traumabehand-
ling för i första hand flyktingar – där kan förekomma äldre men inte många. 
Förövrigt har de besöksverksamhet, enskilt eller i grupp, och anhörigstöd 
där äldre ingår. Region Väst har ett försöksprojekt med stöd för både yngre 
och äldre änkor och änklingar. 

Svenska Kyrkan samlar inte in uppgifter för någon sammanhållen regi-
strering. Det kan förekomma psykoterapeutiska kontakter i enskilda försam-
lingar, t.ex. har Solna en psykoanalytiskt utbildad psykoterapeut som dia-
kon. I många församlingar bedrivs stödgrupper för änkor och änkemän, so-
ciala träffpunkter och stödsamtal av diakoner. I detta arbete finns äldre med, 
men de riktar sig inte speciellt till äldre. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Det framkom flera metodologiska problem vid försöken att identifiera nyt-
tan av psykologiska behandlingsmetoder för äldre individer med psykiska 
problem. För det första fick presumtivt relevanta artiklar uteslutas eftersom 
de inte särskilde gruppen äldre vuxna från gruppen yngre vuxna. Det var 
alltså inte möjligt att separera data för äldrepopulationen i sådana artiklar. 
Problemet uppstod även när databasernas begränsningsfunktion ”Age 65+ 
år” användes. Samtidigt kan man se detta faktum som ett uttryck för att de 
som genomfört undersökningarna inte funnit det meningsfullt att dela in de 
medverkande i olika åldersgrupper.  

I denna litteraturöversikt inkluderades metaanalyser med olika nedre ål-
dersgränser för deltagande i studierna . I en del arbeten var > 50 år den ned-
re gränsen, i andra var den > 55 år, > 60 år eller en genomsnittlig medelålder 
på minst 65 år. Detta visar att begreppet ”äldre” har olika åldersmässig in-
nebörd och att det inte finns någon konsensus för när en person blir gammal, 
åtminstone inte i dessa psykoterapeutiska sammanhang. Skillnaderna i de 
nedre åldersgränserna gör det ganska osäkert att bedöma hur generaliserbara 
forskningsresultaten egentligen är för äldrepopulationen. I vår del av värl-
den räknas ju inte personer i 50–60-årsåldern som direkt gamla. Det blir ju 
då inte helt korrekt att utgå från att behandlingseffekterna är desamma för 
50-åringar som för individer 20–30 år äldre.  

Den absolut dominerande andelen av de artiklar som ingår i metaana-
lyserna är genomförda i USA. Det kan finnas skillnader i påverkbarhet av 
psykologisk behandling mellan personer i olika samhällen men sannolikhe-
ten att äldre invånare i USA skulle vara speciellt mottagliga för psykologisk 
behandling är osannolik. Då är olikheter i vårdsystemen mellan länderna 
desto mer betydelsefulla. Det vårdsystem som finns i USA baseras i hög 
utsträckning på försäkringslösningar. Detta innebär att personer som har 
möjlighet att få psykologisk behandling vid psykiska besvär säkert oftast har 
någon form av försäkring som omfattar denna möjlighet. Detta i sin tur in-
nebär också att de personer som medverkar i studierna är av medelklass och 
att riktigt fattiga personer inte deltar. I så fall kanske resultaten är generali-
serbara främst för personer i medelklassen. 

De allra flesta metaanalyserna särskilde inte yngre-äldre och äldre-äldre 
individer, utan undersökte dem som en gemensam grupp. Eftersom ålder 
anses vara en moderator för behandlingseffekter utgör bristen på särskilj-
ning av grupperna en svag länk när det handlar om att dra slutsatser om re-
sultatens giltighet för de allra äldsta individerna. Det finns anledning att tro 
att behandlingseffekterna kan vara delvis annorlunda vid hög ålder (>80 år), 
kanske för att risken för psykisk och/eller somatisk samsjuklighet ökar i 
höga åldrar. Det finns alltså behov att avgränsa de allra äldsta individerna 
från yngre-äldre individer. För att kunna göra mer precisa jämförelser av 
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olika behandlingseffekter verkar det alltså finnas ett stort behov av att skapa 
konsensus kring olika åldergrupper inom äldrepopulationen. Harlem 
Brundtland (1999) ifrågasatte definitionen av kronologisk ålder som ål-
dersmått för människor i utvecklingsländer, då hälsoaspekterna har en avgö-
rande betydelse för hur gammal man är. McCurry et al (2007) föreslog en 
uppdelning av äldrepopulationen (> 60 år) i tre subgrupper, liknande dem 
som barn indelas i: yngre-äldre, mellan-äldre och äldre-äldre. De genom-
snittliga medelåldrarna i de olika metaanalyserna i föreliggande litteratur-
översikt tyder på att de flesta deltagarna tillhörde gruppen yngre-äldre. 

Termen ”psykologisk behandling” definierades och användes något olika 
i metaanalyserna (Bilaga 1). Till exempel använde Scogin och McElreath 
(1994) begreppet psykosocial intervention synonymt med psykologisk in-
tervention medan Pinquart och Sörensen (2001) använde båda begreppen, 
men lade olika innebörder i dem. Det fanns en tendens för användning av 
begreppet psykoterapi i de senaste studierna. Att definitionerna inte var helt 
samstämmiga gör det svårt att dra tydliga slutsatser om effekten av psykolo-
gisk behandling utifrån den tillgängliga forskningen inom området. Resulta-
ten från denna litteraturöversikt bör därför ses som ett försök att sammanfat-
ta de mest övergripande trenderna som framkom. 

Vid litteratursökningen framträdde tre psykiska ohälsotillstånd (depres-
sion, ångest och sömnbesvär) som det bedrivits någon mer omfattande 
forskning omkring och som det går att säga något om vilken nytta psykolo-
giska åtgärder kan ha vid dessa besvär. Depression var det tillstånd som det 
gjorts flest empiriska studier och metaanalyser omkring. Forskningen kring 
nyttan av psykologiska interventioner vid ångest visade sig vara relativt ny, 
med hälften av metaanalysernas inkluderade studier publicerade under 
2000-talet. Sömnproblem hos äldre och psykologiska åtgärder undersöktes i 
enbart tre metaanalyser. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka om psykologiska inter-
ventioner hade positiva effekter på psykisk ohälsa hos äldre individer som 
drabbats. Resultaten indikerar att psykologiska interventioner har effekt på 
depression, ångest och sömnbesvär hos äldre individer. Resultaten är dock 
inte helt samstämmiga och de flesta av metaanalysernas författare poängte-
rar att deras resultat ska tolkas med försiktighet.  

Tolv metaanalyser och två systematiska litteraturöversikter ligger till 
grund för resultaten om behandlingseffekter vid depression hos äldre indivi-
der. De tidigaste metaanalyserna gav ett visst stöd för att psykologiska be-
handlingsformer var effektiva vid depression hos äldre individer och senare 
studier verkar ge något starkare stöd för detta. Effekten verkar, av resultaten 
att döma, vara likvärdig med effekten av farmakologisk behandling vid de-
pression. Antalet primärstudier och deltagare var dock mycket lägre i studi-
erna om psykologiska interventioner jämfört med farmakologistudierna. Till 
exempel inkluderade Gerson et al (1999) 37 studier om läkemedelsbehand-
ling mot endast fyra studier som handlade om psykologisk behandling. Men 
trots denna snedfördelning så förefaller det ändå som om psykologisk be-
handling skulle kunna vara ett lämpligt alternativ till farmakologisk behand-



 22

ling eftersom äldre personer är speciellt känsliga för läkemedelsbiverkning-
ar (WHO, 1996) och många äldre intar flera läkemedel på grund samsjuk-
lighet. Personer 80 år och äldre använder i genomsnitt nära sex läkemedel 
och de som är mest sjuka och sköra har i genomsnitt tio olika läkemedel 
(Socialstyrelsen, 2008).  

Trots detta faktum behandlas i Sverige äldres psykiska problem huvud-
sakligen med läkemedel, och psykologisk behandling av äldre är i dagsläget 
ovanlig (ibid). Som tidigare nämnts framkom i denna litteraturöversikt stöd 
för att använda psykologisk behandling som ett alternativ till farmakologisk 
behandling för gruppen yngre-äldre, eftersom majoriteten av deltagarna i de 
olika studierna tillhörde denna grupp, men resultaten antyder också att den 
effekten av psykologisk behandling kan vara mindre positiv för de allra 
äldsta. Vi tror ändå att psykologisk behandling borde kunna vara ett värde-
fullt behandlingsalternativ för denna grupp med tanke på den stora risken 
för oönskade bieffekter vid farmakologisk behandling, till exempel ökad 
sjukhusinläggning (Socialstyrelsen, 2008). En balanserad kombination av 
läkemedelsbehandling och psykologisk behandling skulle kunna vara ett 
tänkbart alternativ för denna grupp. I denna litteraturöversikt fann vi inte 
resultat som tillräckligt undersökte en sådan kombinationsbehandling.  

Resultaten antyder att effekten av psykologisk behandling vid depression 
är lägre hos äldre än hos yngre vuxna. Men det förelåg en stor obalans i an-
talet studier som jämfördes, med studierna som fokuserade på yngre perso-
ner i majoritet. Resultaten är motsägande om vilken eller vilka psykologiska 
metoder som är mest lämpliga vid depression hos äldre och det går inte att 
dra någon entydig slutsats om att en viss psykologisk behandlingsform skul-
le vara överlägsen andra psykologiska metoder. Likaså går det inte att avgö-
ra om psykologiska åtgärder är bättre eller sämre vid olika svårighetsgrader 
av depression. Det finns ett behov av mer specificerad forskning inom dessa 
två områden, kopplad till olika subgrupper inom äldrepopulationen. Men 
trots att det inte går att ge full evidens för specifika psykologiska åtgärder så 
ger ändå resultaten en viss optimism om att det är lämpligt att använda så-
dana behandlingsformer till äldre individer inte minst beroende på de kända 
problem som följer av medicinsk behandling. 

Vi fann knappt hälften så många metaanalyser med fokus på psykologisk 
behandling vid ångest som vid depression. Men samtliga metaanalyser som 
undersökte behandlingseffekter på ångest bland äldre var relativt nya, den 
äldsta var publicerad 2003. Det framkom stöd för psykologiska åtgärder vid 
ångest hos äldre vuxna, i några studier framkom ett starkt stöd. Däremot var 
resultaten om effekten av KBT vid ångest motsägande. I några studier fick 
KBT starkt stöd och i andra ett mycket svagt eller inget stöd alls. Varför 
effekterna av KBT varierade så mycket har säkert olika orsaker, men en 
orsak kan säkert vara fördelningen av yngre-äldre respektive äldre-äldre i 
behandlingsgrupperna. Det finns anledning att anta att effekten av KBT skil-
jer sig mellan dessa grupper. Tidigare forskning har föreslagit att effekten 
av KBT minskar med åldern (Morin et al, 1994). De allra äldsta individerna 
är oftast bräckligare (t.ex. kognitiva nedsättningar) och har en större sam-
sjuklighet (t.ex. både fysiska och psykiska besvär samtidigt) än yngre-äldre 
individer har (Gulman 2003). Tidigare studier (Neal & Briggs, 2003) har 
visat att effekten av minnesterapi och livsåterblickande terapi (life review) 
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var låg vid demens och kognitiv nedsättning. Samma fenomen kan vara 
tänkbart vid behandling med KBT. 

Endast en metaanalys jämförde effekten av psykologisk behandling med 
farmakologisk behandling vid ångest hos äldre. Det framkom inget belägg 
för att psykologisk behandling skulle vara lika bra eller bättre än farmakolo-
gisk behandling. Det är uppenbart att behovet av framtida forskning inom 
detta område är stort. 

Sömnbesvär är ett stort problem hos äldre och sömneffekten beräknas 
sjunka från 95 procent hos yngre personer till 85 procent hos äldre (Harlem 
Brundtland, 1999). Förekomsten av insomnia har angetts vara mellan 20 och 
30 procent, vilket är högre än hos yngre vuxna. Mellan 9 och 12 procent 
rapporterar ihållande sömnbesvär (Ancoli-Israel, 2000; Foley et al, 1995; 
Petit et al, 2003). Trots det fann vi endast tre metaanalyser som fokuserade 
på kroniska sömnbesvär hos äldre. Det tydligaste resultat som framkom i 
vår studie var att KBT och KBT-baserade interventioner verkar ha en evi-
densbaserad effekt på sömnbesvär. Även sömnrestriktion och sömnkom-
pression förefaller vara lämpliga metoder. KBT kan vara en lämplig alterna-
tiv behandlingsform till sömnmedelsbehandling, eftersom den inte har bi-
verkningar på samma sätt. I en studie där patienttillfredsställelse inkludera-
des som resultatvariabel föredrogs KBT statistiskt säkerställt framför 
farmakologisk behandling vid kroniska sömnbesvär (Vincent & Lionberg, 
2001).   

Minskning av depression kvarstod både efter behandling med psykotera-
peutiska och psykosociala åtgärder i metaanalysen av Pinquard och Sören-
sen (2001). Långtidseffekten vid psykologisk behandling vid ångest redovi-
sades i två metaanalyser. I Covin et al. (2008) kvarstod effekten upp till ett 
år och i Ayers et al. (2007) visade en primärstudie att effekten av avslapp-
ningsterapi varade upp till ett år. Långtidseffekt vid sömnbesvär redovisas i 
metaanalysen av Montgomery och Dennis (2003). En klar minskning av 
uppvaknanden nattetid kvarstod efter tre månader, men effekten var mer 
modest efter ett år. Långtidseffekten på den totala sovtiden var mera tvety-
dig. Beroende på hur den mättes framkom olika resultat som dels visar lång-
tidseffekt upp till ett år, dels inte visar något stöd för långtidseffekt.  

Sammanfattningsvis tycks alltså psykologisk behandling av psykiska pro-
blem bland äldre vara ett alternativ vid såväl depression, ångest och sömn-
problem. Med tanke på att vi generaliserar från i huvudsak amerikanska 
undersökningar är det möjligt att resultaten främst gäller för medelklassen.  

Vid sammanställningar som denna finns det alltid minst två möjliga fel. 
Antingen säger man att psykologisk behandling har effekt fast den inte har 
det eller så säger man att psykologisk behandling inte har någon effekt fast 
den har det. Som litteraturgenomgången visat kan det vara klokt att be-
stämma vilken psykologisk behandling man tänker sig och för vilken dia-
gnos och i vilka åldrar man tänker behandla. KBT verkar vara användbart i 
flera olika sammanhang men ibland är alternativa psykologiska behandling-
ar likvärdiga eller att föredra.  

Den hjälp som erbjuds äldre personer med psykiska besvär (depressioner, 
ångest och sömnbesvär) är praktiskt taget enbart läkemedelsbehandling. Det 
är oklart varför annan behandlig inte erbjuds äldre.  
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Det är möjligt att psykiska problem (depressioner, ångest och sömnbe-
svär) bland äldre fortfarande ses som en del av åldrandeprocessen. Det kan 
tänkas att läkare provar med medicinering hellre än ingenting eftersom al-
ternativ i realiteten saknas. De få psykologer som intresserar sig för äldre 
arbetar huvudsakligen med demensutredningar.  

Denna kunskapssammanställning visar att det finns evidens för att psyko-
logisk behandling av äldre ofta är effektiv. Psykologisk behandling är ibland 
jämförbar med medicinsk behandling inte minst i samband med depression 
och är åtminstone ur patientsynpunkt ett positivt alternativ vid kroniska 
sömnproblem. Även i samband med ångest kan psykologisk behandling 
vara ett alternativ till medicinering, särskilt om man tar hänsyn till de bi-
verkningar som kan uppkomma vid medicinering. Denna kunskap är inte 
spridd och kanske inte ens efterfrågad.  

Idag finns det ingen yrkesgrupp som har erfarenheter, kunskap eller in-
tresse av att svara för psykologisk behandling av äldre. En del initiativ som 
tagits på senare tid kan komma att påverka behandlingen av psykiska besvär 
bland äldre. Det gäller arbetet med att erbjuda psykolog på alla vårdcentra-
ler och Socialstyrelsens förslag att KBT bör vara ett förstahandsalternativ 
vid behandling av depression. Om psykologmedverkan på vårdcentralerna 
kompletteras med ytterligare personer som behärskar KBT-tekniken kan 
kanske också äldre ges alternativ till läkemedelsbehandling. Intresset för 
detta bör vara stort eftersom det finns en rad problem vid läkemedelsbe-
handling av äldre, inte minst vid behandling för psykiska besvär. En 
skrämmande stor andel äldre tas exempelvis in akut på våra medicinkliniker 
på grund av läkemedelsbiverkningar.  

Trots en spridd kunskap om att inte minst äldre ofta intar alldeles för 
många läkemedel med risk för läkemedelsinteraktion och läkemedelsför-
giftning ökar användningen av läkemedel bland äldre. Psykofarmaka inne-
bär, som bekant, särskilda risker för äldre. Det kan därför finnas rent huma-
nitära skäl att erbjuda alternativ till läkemedelsbehandling särskilt bland 
äldre. Det kan inte i längden vara rimligt att utsätta en patientgrupp för extra 
risker när kunskapen om alternativa behandlingar fördjupas och sprids. Det-
ta kan också betraktas som ett rättvise- eller jämlikhetsargument. När psyko-
logisk behandling med KBT nu skall erbjudas som första alternativ vid psy-
kiska besvär bör den erbjudas lika oavsett ålder. Om någon åldergrupp skall 
prioriteras, bör snarast äldre komma ifråga eftersom det finns särskilda ris-
ker med läkemedelsbehandling i denna grupp. Det kan också finnas ekono-
miska skäl att prova psykologisk behandling för psykiska besvär bland äld-
re. Kostnaderna för läkemedel är höga och ökande inom svensk sjukvård. 
En i tiden relativt sammanhållen KBT kan i längden vara ekonomiskt för-
delaktig jämfört med läkemedelsbehandling som drar ut i åratal. Lägger man 
sedan till kostnader för reducerad livskvalitet av läkemedelsbiverkningar 
och kostnader för vård av äldre med problem på grund av läkemedelsan-
vändning bör de ekonomiska incitamenten ytterligare förstärkas. 

Ett mera psykologiskt angreppssätt vid psykiska besvär bland äldre kan 
öka förståelsen för äldre och åldrande och bidra till att utveckla omsorgen 
om och vården av äldre. Det är så vanligt med psykiska besvär bland äldre 
att vi här talar om ett reellt folkhälsoproblem. Ett sådant folkhälsoproblem 
är inte rimligt att negligera och kanske heller inte möjligt att medicinera 
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bort. Psykologisk behandling av psykiska problem kan ha effekter som den 
behandlade kan utnyttja vid senare tendenser till besvär. I det mest lyckade 
scenariot kan psykologisk behandling av psykiska besvär fungera som en 
preventiv åtgärd genom att minska problem som kan uppstå i framtiden, 
annars kommer problemen att öka i takt med antalet äldre.  

Interventionsstudier på någon eller några vårdcentraler som kan erbjuda 
psykologisk behandling som alternativ till läkemedelsbehandling skulle 
markant kunna öka vår kunskap om möjligheterna till och fördelarna med 
psykologisk behandling också bland äldre svenskar. Under några år fram-
över, när psykologmedverkan på vårdcentralerna och KBT som första-
handsalternativ vid depression är i ett uppbyggnadsskede, bör det t.o.m. vara 
möjligt att genomföra randomiserade studier av olika behandlingsalternativ. 
Likaså vore det angeläget att studera effektiviteten hos kombinationer av 
läkemedelsbehandling och psykologisk behandling vid psykiska besvär 
bland äldre. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Definitioner 
Definitioner i de inkluderade metaanalyserna 
Nedan redovisas hur psykologisk behandling, psykisk ohälsa och äldre be-
skrivs och/eller används i de inkluderade metaanalyserna. 
 
Ayers et al (2007) 
Ayers et al (2007) inkluderar avslappningsterapi och kognitiv omstrukture-
ring i KBT, medan KT inte innehåller avslappningsterapi. Stödterapi inne-
bär aktivt lyssnande och validering av känslor (sid. 9). 
 
Bohlmeier et al (2003) 
Bohlmeier et al (2003) beskriver reminiscens som en naturlig process av 
återblick på det förflutna, vilket antas lösa upp konflikter med det förflutna 
och skapa balans i livet. De nämner ostrukturerad respektive strukturerad 
form av reminiscensterapi. Den ostrukturerade formen sker i grupp med 
syfte att återuppväcka minnen och dela dem med andra. Den strukturerade 
terapiformen sker genom systematisk utvärdering, konfliktlösning eller ad-
aptivt copingsvar erbjuds, antingen individuellt eller i grupp (sid.1088). 
 
Covin et al (2008) 
Covin et al (2008) definierar patologisk oro som kronisk, överdriven, okon-
trollerad oro som tar bort glädjen i en persons liv (sid. 109). Patologisk oro 
är centralt i generell ångest (GAD). De inkluderade bara interventioner som 
bestod av både beteendetekniker och kognitiva tekniker (KBT) (sid. 111). 
 
Cuijpers et al (2006) 
Cuijpers et al (2006) ger inga närmare definitioner av psykologisk behand-
ling, utan de anger bara vilka söktermer de använde vid litteratursökningen: 
psykoterpi, psykologisk behandling, kognitiv terapi, beteendeterapi, inter-
personell terapi, reminiscensterapi och livsöverblickande terapi (life review) 
(sid. 1140). 
 
Cuijpers et al (2009) 
Psykologisk behandling definieras av Cuijpers et al (2009) som en interven-
tion där verbal kommunikation mellan terapeut och klient är kärninnehållet 
eller att behandlingen är i litteraturform (biblioterapi), där klienten arbetar 
sig igenom mer eller mindresjälvständigt men med visst stöd från terapeuten 
(via tfn, e-mail eller annat sätt) (sid.17). 
 
Engels och Vermey (1997) 
Det ingick fem behandlingstyper i metaanalysen av Engels och Vermey 
(1997): Kognitiv terapi (fokus på förändring av värderingar och problem-
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lösning); Beteendeterapi; Kombination av kognitiv och beteendeterapi; Psy-
kodynamisk terapi; En resterande behandlingstyp som omfattade avslapp-
ningsterapi, strukturerad och ostrukturerad minnesterapi, fysisk träning, ag-
gressionsterapi och musikterapi (sid. 22). 
 
Gerson et al (1999) 
Gerson et al (1999) ger igen definition av psykologisk behandling, utan an-
ger bara vilka behandlingar som studierna huvudsakligen utgjordes av: kog-
nitiv terapi, beteendeterapi, psykodynamisk terapi (sid. 2). 
 
Hendriks et al (2008) 
Hendriks et al (2008) redovisar ingen definition av KBT. 
 
Hsieh & Wang (2003) 
Reminiscens definieras av Hsieh & Wang (2003) som en naturlig universell 
och spontan process i vilken tidigare erfarenheter, speciellt olösta konflikter, 
gradvis återvänder till medvetandet och kan då integreras igen. Remini-
scensterapi är en strukturerad process av systematisk reflektion över sitt liv 
och den kan ges antingen individuellt eller i grupp (sid.336). 
 
Irwin et al (2006) 
Irwin et al (2006)  definierar beteenderelaterade interventioner (RCT:s) 
som: 
• Omnibus KBT innefattar ”klassisk” KBT (true CBT), bildträning eller 

interventioner där en beteendekomponent inramas med en kognitiv 
komponent. 

• Avslappningsbaserad terapi innefattar interventioner som fokuserar på 
progressiv avslappning och liknande strategier, biofeedback och hypnos. 

• BT innefattar interventioner som fokuserar på hantering av sitt sovbete-
ende och tidsplanering för sovtillfällena – stimuluskontroll och sömn-
kompression – och uppmaning till individen att hålla sig vaken och i 
stället för försöka somna (paradoxical intention).   

 
Sömnproblem definieras som Sömnkvalitet, sömnlatens, nattliga uppvak-
nanden (WASO) och sömneffektivitet (TST). 
 
Koder et al (1996) 
Kognitiv terapi beskrivs av Koder et al (1996) innehålla beteendekompo-
nenter och koncentreras på självstärkande aktiviteter. Kognitiv terapi an-
vänds i artikeln som en sammanfattande term omväxlande för KBT och en 
smalare innebörd av kognitiv terapi som skiljer sig från KBT (sid. 97). 
 
McCurry et al (2007) 
McCurry et al (2007) definierar metoden för att identifiera evidensbaserade 
psykologiska behandlingar utifrån en manual, utvecklad av The Committee 
on Science and Practice of the Society for Clinical Psychology (Division 12) 
of the American Psychological Association (beskriven i Yon A. & Scogin F, 
2007): 
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• Det måste finnas minst två studier (peer-reviewed) med mellangruppde-
sign, inomgruppsdesign, singel-case-design (eller i kombination) med: 

o Minst 30 deltagare i varje studie, 
o Samma åldersgrupp, 
o Samma psykologiska behandling, 
o Samma målproblem, 
o Prospektiv design, 
o Randomiserad design 

 
• Behandlingen måste vara: 

o Bättre än kontrollåtgärden eller den jämförda åtgärden 
o Likvärdig en redan fastställd evidensbaserad behandling 

 
• Majoriteten av tillgängliga studier måste stödja behandlingen 
 
• Behandlingsprocedurer måste visa acceptabel följsamhet till behand-

lingsmanualen 
 
De definierar psykologiska behandlingar som interventioner formulerade på 
basis av psykologiska teorier eller modeller för beteendeförändring och som 
ges eller stöds av personal som arbetar med mental hälsa (mental health pro-
fessionals). Deras definition av multikomponent KBT (multicomponent 
CBT) innefattar en kombination av utbildning i sömnhygien, stimuluskon-
troll, sömnrestriktion och avslappningsträning. Sömnhygien kan innebära att 
schemalägga sina sovtider, diethållning, miljö- och aktivitetsrekommenda-
tioner. Stimuluskontroll kan innebära att endast använda sägen för att sova i, 
att lägga sig för natten först när man känner sig sömnig, att stiga upp om 
man inte kan somna/inte kan somna om, att undvika tupplurar och att stiga 
upp vid samma tid varje morgon. Avslappningsträning innebär en progres-
siv tänjning och avslappning av varje muskelgrupp på ett systematiskt sätt.  
 
De definierar sömnproblem som nattliga symtom enligt Research Diagnos-
tic Criteria for Insomnia Disorder, baserade på självrapportering eller fast-
ställda genom polysomnigrafi, aktigrafi eller beteendeobservation (Edinger 
et al 2004): Insomningssvårigheter, svårigheter att upprätthålla sömnen un-
der natten, för tidigt morgonuppvaknande, tidsplanering/timing av sömnepi-
soder. 
 
Sömnrestriktion/sömnkompression innebär att gradvis reducerar tiden i 
sängen till att enbart använda sängen när man ska sova.  
 
McCusker et al (1998) 
Psykologiska interventioner klassificeras av McCusker et al (1998) som 
förnufts- respektive känslorelaterade (sid. 706) interventioner. Förnuftsrela-
terade interventioner (rational treatments) fokuserar på att lära sig nya sätt 
att tänka eller bete sig på (t.ex. KT eller BT). Känslorelaterade interventio-
ner (emotive treatments) fokuserar huvudsakligen på att uttrycka eller förstå 
känslor i ett kontext av stödjande relation (t.ex. stödterapi eller dynamisk 
terapi). 
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Montgomery och Dennis (2003) 
Montgomery och Dennis (2003) definierar KBT-interventioner som ingår i 
studien som: 
• Utbildning i sömnhygien (hur livsstilen påverkar sömnen) 
• Stimuluskontroll (att endast använda sängen vid direkt sömn/stiga upp 

vid samma tid) 
• Muskelavslappning (etappvis tänjning/avslappning av muskelgrupper) 
• Sömnrestriktion (begränsa tiden i sängen och begränsa sömn under dag-

tid) 
 
Primära sömnproblem definieras som sömnlatens, nattliga uppvaknanden, 
total vaken tid, total sovtid, För tidigt uppvaknande, sömneffekt (proportio-
nen mellan sovtid och tid som tillbringas i sängen), självrapporterad sömtill-
fredsställelse, funktionsförmåga dagtid, livskvalitet, mätt medvaliderade 
instrument. 
 
De exkluderade personer med diagnosen sömnapné och sekundär insomnia, 
som orsakats av psykiatriska eller medicinska sjukdomar. 
 
Nordhus och Pallesen (2003) 
Nordhus och Pallesen (2003) redovisar inga definitioner. 
 
 
Pinquart och Sörensen (2001) 
Pinquart och Sörensen (2001) ger först en bred definition av psykoterapi 
(sid. 208): Psykoterapi handlar om personlighet och beteendeförändring – 
modifiering av känslor, kognition, attityder och beteende som har varit pro-
blematiska för individen. Därefter definierar de en rad olika metoder, utan 
att skilja på om de är psykoterapi eller psykosociala behandlingar (sid. 209): 
KBT, psykodynamisk terapi, reminiscens, avslappning, stödterapi, kontroll-
förstärkande behandling, psykoundervisande behandling, åtgärder för att 
öka nivån av allmänna aktiviteter och träning av kognitiva förmågor. 
 
Pinquart et al (2006) 
Pinquart et al (2006) nämner olika former av psykoterapi som det finns em-
piriskt stöd för: KBT, interpersonell psykoterapi, psykodynamisk terapi och 
eklektisk terpi (sid. 1494). De definierar KBT, eftersom den är den mest 
använda psykoterapiformen: KBT fokuserar på förändring av feljusterade 
mönster i tänkande, känslor och beteende. 
 
Pinquart och Duberstein (2007) 
Pinquart och Duberstein (2007) redovisas inga definitioner. 
 
Scogin och McElreath (1994) 
Psykosocial behandling definieras av Scogin och McElreath (1994) innefat-
ta psykoterapi, biblioterapi eller beteendeterapi (sid. 69). De kategoriserar 
behandlingarna i fem grupper: beteenderelaterad behandling; kognitiv be-
handling; psykodynamisk behandling; reminiscensterapi; eklektiska åtgärder 
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(sid. 70). Reminiscensterapi baseras på föreställningar utifrån ett livsåterb-
lickande perspektiv (upplevelser från barndomen, ungdomstiden, etc.).   
 
Thorp et al (2009) 
Thorp et al (2009) delar upp beteenderelaterade interventioner/psykoterapi i 
tre grupper: Enbart avslappningsterapi; KBT utan avslappningsterapi; KBT i 
kombination med avslappningsterapi (sid. 106). 
 
Wilson et al (2008) 
Psykoterapi inbegrep i metaanalysen av Wilson et al (2008) följande inter-
ventioner: 
• KBT-relaterade terapier (KBT, KT, BT, förnuftsmässig insiktsterapi, 

problemlösning), 
• Psykodynamiska terapier (t.ex. insiktsorienterad terapi), 
• Interpersonella terapier, 
• Stödterapi/rådgivningsterapier 
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Bilaga 2 – Sökproceduren 
Artikelsökningar gjordes initialt i databasen PubMed med frisökningar och 
motsvarande ämnesordsökningar utifrån sökorden psychological treatment* 
OR psychological intervention* OR psychotherapy, med begränsningarna 
65+ år/items with abstracts/english. Dessa sökningar gav 5579 träffar. Sök-
ningen begränsades då till nämnda sökord AND depression, vilket gav ett 
sökresultat på 1359 träffar. Sökningen begränsades därför till metaanaly-
sis/review, vilket gav 191 träffar. Nio metaanalyser/reviewer inkluderades i 
studien. Samma sökprocedur upprepades med begränsning till sökordet anx-
iety i stället för depression och det resulterade i 89 träffar, varav fem meta-
analyser/reviewer inkluderades i studien. Sökningen upprepades även med 
sökordet insomnia, som gav 35 träffar och två resultatartiklar. Samma sök-
ningar gjordes även i databaserna PsychInfo, Cinahl och Cochrane Library. 
Inga nya relevanta metaanalyser utöver en del dubletter framkom vid dessa 
sökningar. 

Sökningar gjordes också på psychological treatment* OR psychological 
intervention* OR psychotherapy i kombinationer med old-age, aged, late-
life, old* och elder*. Dessa sökningar resulterade inte i några ytterligare 
resultatartiklar. Inte heller tillkom några nya artiklar när begränsningen 65+ 
år byttes ut mot 80+ år.  

Ingen tidsbegränsning för studiernas publicering gjordes. Vid dessa sök-
ningar Därefter upprepades sökningarna med motsvarande ämnesord och 
med samma sökbegränsningar. Ytterligare sökningar gjordes på specifika 
psykologiska behandlingar (t.ex. cognitive therapy, psychodynamic therapy, 
etc) i kombination med sökord för specifika psykiska besvär (t.ex. depres-
sion, anxiety, psychosis, etc). Kompletterande manuella sökningar gjordes i 
funna artiklars referenslistor. Tilläggssökningar gjordes även på några för-
fattarnamn, som återkom frekvent i artiklarnas författartablåer. Vid de två 
sistnämnda sökningarna framkom ytterligare sex relevanta metaanaly-
ser/reviewer om depression, en om ångest och en om insomnia.  

Slutligen inkluderades 24 metaanalyser/reviewer i föreliggande litteratur-
översikt. Tretton metaanalyser handlade om behandlingseffekter vid depres-
sion, sex om effekter på ångest, två om både depression och ångest och tre 
om effekter vid insomnia hos äldre personer. 

Inklusions- och exklusionskriterier 
I denna litteraturöversikt inkluderades studier med deltagare 50 år och äldre. 
Samsjuklighet med andra fysiska eller psykiska besvär utgjorde inget hinder 
för inklusion. Inga restriktioner gjordes för inkludering av ej kontrollerade 
studier eller studier med kvalitativ design. Inga studier med kvalitativ design 
hittades dock.  

Studier som huvudsakligen handlade om psykologisk behandling vid de-
mens och förvirring hos äldre exkluderades, men studier där sekundär sam-
sjuklighet med demens förekom inkluderades. Artiklar som primärt fokuse-
rade på förebyggande åtgärder av psykiska besvär hos äldre och artiklar där 
effekten primärt undersöktes för somatiska problem utan samsjuklighet med 
psykiska besvär exkluderades. Likaså exkluderades artiklar som fokuserade 
på anhörigas psykiska ohälsa. 

 
 



 

Bilaga 3 – Tabeller 
 

Tabell 1. Sammanfattning av inkluderade metaanalyser/litteraturstudier om depression 
hos äldre 

 
Metaanalyser Bohlmeier et al (2003) 
Syfte Att undersöka effekten av reminiscensterapi och livsåterblickande terapi (life review) vid 

depression hos äldre. 
Design/metod Metaanalys av 20 kontrollerade studier, varav 15 hade randomiserad design. 

I 14 studier gavs behandlingen som gruppterapi. 
Deltagare  Medelåldern var över 75 år i nio studier.  

I 14 studier var deltagarna till 2/3 kvinnor. 
Huvudresultat Resultatet visade att reminiscensterapi och livsåterblickande terapi hade stor effekt 

(signifikant) på depression. Det framkom inga större skillnader mellan dessa behand-
lingsformer. Effekten var större vid svår depression (5 studier). 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Författarna menar att effekten är jämförbar med effekter som tidigare framkommit vid 
farmakoterapi och psykologiska behandlingar och reminiscensterapi och livsåterblick-
ande terapi kan vara potentiellt effektiva behandlingar vid depression hos äldre. 

Metaanalyser Cuijpers et al (2009) 
Syfte Att undersöka om psykoterapi har samma effekt vid depression hos äldre och yngre 

vuxna. 
Design/metod Metaanalys av totalt 112 randomiserade kontrollerade studier, varav 20 studier handla-

de om äldre personer. 
Kontrollåtgärderna var väntelista, rutinvård, annat.  

Deltagare  Nedre åldergräns för deltagande var > 18 år. 
Åldern varierade mellan 19 – 81 år. Medelåldern för yngre vuxna var 42 år och för äldre 
vuxna 69 år (54 – 81 år). De flesta grupperna inkluderade deltagare < 70 år.  
Antalet deltagare var totalt 7845 personer, varav äldre deltagare var 1472 till antalet.  
Depressionen var diagnostiserad med formella instrument (intervju, CIDI, SCID, annat).  
De allra flesta deltagare hade mild till måttlig demens. 

Huvudresultat Det framkom ingen signifikant skillnad i effekten av psykoterapi till yngre och äldre per-
soner med lätt till måttligt svår depression. 
Vid jämförelse med väntelista var effekten av psykologisk behandling signifikant lägre 
för äldre än för yngre personer. 
I kontrollstudier där deltagarna fått rutinvård var effekten högre hos äldre. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Författarna fann inga indikationer på att psykoterapi skulle ha mindre effekt hos äldre 
vuxna med lätt till medelsvår depression, utan resultatet indikerar tvärtom att psykotera-
pi förmodligen har samma effekt på mild och måttlig depression hos båda åldersgrup-
perna. Det går dock, enligt författarna, inte att ge definitiv evidens för resultatet. Bevis 
för att psykoterapi är effektiv för individer 70 år och äldre är mycket begränsad enl. för-
fattarna. 
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Metaanalyser Cuijpers et al (2006) 

Syfte Att undersöka om effekter av psykologisk behandling vid depression hos äldre skiljer sig 
från resultat som framkommit i tidigare metaanalyser om bara randomiserade kontrolle-
rade studier ingår. 

Design/metod Metaanalys av 25 randomiserade kontrollerade studier, publicerade 1981-2005. 

Effekten av psykologisk behandling jämfördes med kontrollåtgärder (baseras på 16 
studier med 989 deltagare). Effekten jämfördes också för subgrupper (mot varandra/mot 
kontrollgrupp): personer som inkluderats utifrån MDD mot personer som inkluderats på 
annat sätt; terapiform (gruppterapi, individuell terapi eller biblioterapi); icke-kliniska del-
tagare  mot  andra; KBT mot andra terapier. Effekten jämfördes mellan psykologiska 
behandlingar och farmakologisk behandling (baserad på tre studier). 

Deltagare  Antalet deltagare rapporteras för de enskilda behandlings- och kontrollgrupperna i ta-
bellform, men ej sammanräknat. Medelåldern rapporteras inte och inte heller könsför-
delningen.  

Både kliniska (5 studier) och icke-kliniska personer (16 studier) deltog. Deltagarnas 
depression var bedömd med olika depressionsskalor, var för sig eller i kombination – 
HRSD, BDI och GDS var vanligast. Alternativt beskrevs depressionen utifrån kriterier 
enligt DSM, ICD eller RDC. 

I 15 studier deltog endast personer som uppfyllde diagnoskriterier för depression (svår, 
mild depression och kronisk nedstämdhet). Nio av dessa studier inkluderade bara per-
soner med svår depression. 

Huvudresultat Vid jämförelserna mellan behandlingsgrupperna och kontrollgrupperna blev den ge-
nomsnittliga effektstorleken 0,72 (CI 95 % 0,59–0,85), vilket innebär måttlig till stor ef-
fekt.. 

Ingen av subgrupperna skilde sig signifikant från varandra. 

Inga klara effektskillnader framkom mellan olika typer av psykologisk behandling.  Det 
gick inte att avgöra om någon psykologisk behandling var överlägset effektiv. 

Effekten var jämförbar för deprimerade deltagare som diagnostiserats med kliniska be-
dömningsskalor och de som skatta sig själva enligt självskattningsskalor. 

Det framkom inga signifikanta skillnader mellan psykologisk behandling och farmakolo-
gisk behandling. 

Inga effektskillnader framkom mellan gruppterapi, individuell terapi eller biblioterapi.  

Inga slutsatser kunde dras om långtidseffekten på grund av för litet bedömningsunder-
lag  
(2 studier). 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Psykologiska behandlingar hade måttlig till stor effekt på depression hos äldre personer. 
Men det går inte att avgöra om någon psykologisk behandling är överlägset effektiv. 

Trots att kvaliteten på flera studier inte var optimal stöder resultatet tidigare resultat från 
icke-randomiserade metaanalyser – att psykologisk behandling är effektiv vid depres-
sion hos äldre (enligt författarna). Resultatet måste dock tolkas med viss försiktighet 
pga det låga antalet studier (enligt författarna). 

Litet antal studier (n = 25). Kvaliteten på flera studier inte optimal. Stort bortfall i några 
studier (redovisas inte närmare). Antalet studier som använde placebokontroll var litet. 
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Metaanalyser Engels & Vermey (1997) 

Syfte Syftet var att undersöka om effekten av psykologiska behandlingar var mer effektiva än 
placebo-behandling eller icke-behandling vid depression hos äldre vuxna. 

Design/metod Metaanalys av 17 kontrollerade studier, varav 10 studier hade en randomiserad design. 

Kontrollåtgärderna var: väntelista/icke-behandling, minimal support (t.ex. telefonkontakt, 
tillfälliga besök) och placebobehandling (t.ex. gruppträffar, personlig kontakt, läsa en 
bok). 

Deltagare  Deltagarna var 732 personer till antalet, varav 471 fick aktiv behandling och 261 perso-
ner fick kontrollinterventioner. 

Medelåldern var 68,5 år ( 52–81 år). Majoriteten var kvinnor. 

Det förekom tre typer av depression: Svår depression (enl. DSM-III eller RDC); Depres-
sion (olika depressiva symtom, som t.ex ångest); Blandform (depression tillsammans 
med andra symtom). 

Huvudresultat Psykologisk behandling var mer effektiv än placebo- och icke-behandling. Beteendete-
rapi och kognitiv behandling var för sig mer effektiva än i kombination (KBT). De gav de 
största effektstorlekarna. De var också effektivare än gruppen ”resterande behandling-
ar” (se bilaga 1).  Effekten var likvärdig på svår och mild depression. 

Placebo behandling med extra uppmärksamhet gav god effekt. 

Effekten verkar kvarstå över tid (1 mån – 1 år; framkom för elva behandlingsgrupper). 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Författarna drog slutsatsen att psykologiska behandlingar är effektiva vid behandling av 
depression hos äldre vuxna. 

Metaanalyser Gerson et al (1999) 

Syfte Att undersöka behandlingssvar på och tolerans till specifika farmakologiska och psyko-
logiska behandlingar och typ av läkemedel och psykologisk behandling. 

Design/metod Metaanalys av totalt 41 randomiserade kontrollerade studier, varav 37 studier handlade 
om läkemedelsbehandling och fyra studier handlade om psykologisk behandling. 

Deltagare  Nedre åldersgränsen för deltagande var > 55 år.  

Kvinnorna utgjorde i genomsnitt 68 % ( median 70%). 

Huvudresultat Läkemedelsbehandling (flera olika läkemedel) hade signifikant bättre effekt än placebo-
behandling (enl. HAM-Dbdömning). Ingen läkemedelsgrupp var överlägsen de andra. 

KT, BT och psykodynamisk terapi visade signifikant större sänkning av HAM-D-poäng 
än vad placebobehandlingen gjorde. Men ingen inbördes skillnad framkom. 

Ingen skillnad i bortfall framkom mellan läkemedelgrupperna och psykologigrupperna. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Resultaten indikerar att KBT och psykodynamisk behandling är signifikant bättre än 
placebobehandling. Men underlaget för resultaten är mycket begränsat (endast 4 studi-
er).  
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Metaanalyser Hendriks et al (2008) 

Syfte Syftet var att bedöma effekten av KBT vid ångest hos äldre vuxna. 

Design/metod Metaanalys av nio (sju artiklar) randomiserade kontrollerade studier.  

Kontrollåtgärderna var aktiva kontrollåtgärder (noggrann uppmärksamhet) och väntelis-
ta. 

Deltagare  Lägsta åldersgräns för deltagande var medel- eller medianålder på > 60 år. 

Deltagarnas medelålder var 69 år. 

Deltagarantalet var 297 personer. Kvinnorna utgjorde 77 %. Deltagarna hade diagnosti-
serad generell ångest, social fobi eller torgskräck enl. ICD-9, ICD-10, DSM-III, DSM-III-
R eller DSM-IV. 

Huvudresultat Ångest: Ångesten reducerades signifikant mer efter KBT (0,51) än efter kontrollinterven-
tioner (0,44).  

Depression: KBT mildrade också signifikant depression och hade också positiv effekt på 
oro. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Resultatet visar att KBT är en effektiv evidensbaserad metod vid ångestbesvär hos 
äldre. 

Resultatet tolkas med viss försiktighet – litet antal studier.  

Metaanalyser Hsieh & Wang (2003) 

Syfte Huvudsyftet var att bedöma effekten av reminiscensterapi till äldre personer som fanns 
utanför primärvården. 

Design/metod Systematisk litteraturstudie av 9 randomiserade kontrollerade (men ej blindade) studier.  

Reminiscensterapi jämfördes med rutinvård (8 studier) och placebobehandling (sex 
studier). Strukturerad och ostrukturerad reminiscensterapi jämfördes 82 studier) och 
grupperna äldre 65–74 år respektive >75 år jämfördes (en studie). 

Gruppterapi gavs i sju studier och individuell terapi i två studier. Gruppstorleken var 9–
12 personer i de flesta studierna. 

Behandlingen gavs 1–2 ggr/vecka, i 3–16 veckor, med 30–90 minuter/behandling. 
Framgår inte vem/vilka som ansvarade för behandlingarna.  

I fem studier rapporterades ingen långtidseffekt. I tre studier gjordes uppföljande be-
dömningar av effekten 6, 12 eller 17 veckor efteråt. 

Deltagare  Totalt deltog 481 personer; Varierade mellan 21 och 162 deltagare. I genomsnitt 53 (SD 
44) detagare/studie. 

Medelåldern var 76 år (SD 6,0; spridning 55–97 år). Kvinnorna var i majoritet.  

Deltagarna personer > 55 år, som vistades på sjukhem, seniorboende och liknande 
inrättningar. 

I en studie (Goldwasser et al, 1987) fanns deltagare med demensdiagnos.  

Deltagarna hade depressionsdiagnos sedan tidigare eller diagnostiserades enligt olika 
depressionsskalor. De vanligaste skalorna var BDI-skalan (fem studier). 
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Huvudresultat I fyra studier hade reminiscensterapi signifikant bättre effekt än rutinvård. Reminiscens-
terapi till gruppen äldre, 65–74 år gav signifikant mindre depression än vad rutinvård 
gav, medan gruppen > 75 år inte fick signifikant lägre depression. 

I två studier hade reminiscensterapi signifikant större effekt än placeboåtgärderna, men 
i en studie hade tvärtom placeboåtgärderna signifikant bäst effekt. I övriga tre studier 
där reminscensterapi och placeboåtgärder jämfördes var resultaten inte signifikanta. 

Strukturerad reminscensterapi gav signifikant mindre depression, vilket kvarstod upp till 
17 veckor. Inga signifikanta resultat framkom vid jämförelserna mellan äldre 65–74 år 
och äldre > 75 år. 

I de inkluderade studierna framkom ingen skillnad i effekten vid gruppterapi och indivi-
duell terapi. Längre eller kortare behandlingstid visade inga signifikanta skillnader. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Reminiscensterapi har varierande effekt på depression hos äldre. Men den kan ses som 
en praktisk och användbar för att eventuellt reducera depression hos äldre (enl. förfat-
tarna). 

Effekten av reminscensterapi var i denna studie inte beroende av gruppterapi eller indi-
viduell terapi (enl. författarna). 

Det fanns risk för interaktion i grupperna på grund av att deltagarna i både behandlings-
grupperna och kontrollgrupperna bodde på samma ställen och därför kände varandra 
väl. I studierna fanns inte redovisat om man kontrollerat denna risk. 

Metaanalyser Koder et al (1996) 

Syfte Syftet var att undersöka användbarheten av KT (administrerad av professionella tera-
peuter) vid depression hos äldre vuxna. 

Design/metod Kvantitativ artikelöversikt av sju studier. 

Deltagare  Medelåldern varierade mellan 65–70 år.  

Huvudresultat Både deltagare med självskattad (enl. BDI) respektive klinikerbedömd (enl. t.ex. HRSD) 
depression förbättrades med KT.  

Kognitiv terapi var klart mer effektiv än placebobehandling/icke-behandling. Resultatet 
indikerar att KT (smalare definierad) kan vara mer effektiv än enbart BT eller psykody-
namisk terapi. 

Långtidseffekten av KT kunde inte bedömas. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Effekten är jämförbar med effekten på yngre vuxna. 
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Metaanalyser McCusker et al (1998) 

Syfte Att undersöka effekten av farmakologisk och psykologisk behandling vid depression i 
akutfasen hos öppenvårdspatienter.  

Design/metod Metaanalys av totalt 37 kontrollerade studier, varav 26 studier handlar om läkemedels-
behandling och 14 studier handlar om psykologisk behandling.  

Behandlingarna var farmakologiska, psykologiska eller andra behandlingar.  

Kontrollåtgärderna bestod av: 

Farmakologistudierna: placebobehandling eller aktiva kontrollåtgärder. 

Psykologistudierna: Uppmärksamhet liknande den behandlingsgrupperna fick; Icke-
behandling(fördröjd behandling eller rutinvård). 

Deltagare  Nedre åldersgränsen för inklusion var att alla deltagare var  > 55 år eller att minst 20 % 
av deltagarna var > 60 år.  

Depressionen uppfyllde DSM- eller SDC-kriterierna. 

 Deltagarna var öppenvårdspatienter (inkl. även sjukhemsboende). 

Huvudresultat Förnuftsrelaterade behandlingar (KT/BT) gav signifikant bättre effekt än icke-behandling 
på depression som bedömts med HDRS, men effekten var inte signifikant bättre än för 
grupper som fick liknade kontrollåtgärder. 

Heterocykliska läkemedel hade större effekt på depression som bedömts enligt HDRS, i 
motsats till övriga läkemedel som hade mindre effekt. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Resultaten indikerar att heterocykliska läkemedel och förnuftsmässiga psykologiska 
behandlingar (KT/BT) är de mest effektiva  behandlingarna vid mild till måttlig depres-
sion hos äldre öppenvårdspatienter. 

Metaanalyser Pinquart et al (2007) 

Syfte Att jämföra effektstorleken av psykoterapi hos äldre personer med svår respektive lätta-
re depression och att jämföra effektstorleken mellan sju olika typer av interventioner. 
Syftet var också att undersöka om någon behandling har högre bortfall än andra be-
handlingar. 

Design/metod Metaanalys av 57 kontrollerade studier. 

Effektskillnader jämfördes mellan gruppterapi och individuell terapi, men ingen ytterliga-
re information om det ges eller om individuell terapiform förekom. 

Behandligtidens varaktighet var i medeltal 7,3 till 9,4 veckor. 

Sju typer av interventioner jämfördes: BT/KT/ KBT, undervisningsbaserade psykologis-
ka åtgärder, RT, PT, IT, ST, fysisk aktivitet, blandade interventioner. 

Bortfall ingick som ett kriterium för utvärdering av behandlingen. 

Deltagare  Totalt deltog 1965 personer, varav antalet personer med svår depression var 588 och 
med mild depression/nedstämdhet 228. Medelåldern var 72 år. Kvinnorna utgjorde i 
genomsnitt 67 %; Ungefär samma fördelning för alla depressionsgrader. 
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Huvudresultat Deltagare med svår depression var signifikant yngre än övriga deltagare. 

Vid post-test framkom en signifikant förbättring vid självskattad depression och vid svår 
depression, som var kliniskt skattad. För personer med självskattad depression kvar-
stod effekten upp till 31 veckor (SD 29). 

Alla former av interventioner med undantag för IT, gav signifikant förbättring av depres-
sionssymtomen. Effektstorleken var stor för KBT och RT och effekten var måttlig för PT, 
undervisningsbaserade psykologiska åtgärder, fysisk aktivitet och ST. Men resultaten 
för PT, IT och ST baseras på mindre än fem studier!  

Det framkom inga signifikanta skillnader i effekten när BT och KT jämfördes separat 
med en kombination av dessa. 

De fann inga skillnader i effekterna av KBT och reminiscensterapi relaterat till ålder. 

KBT hade mindre effekt vid svår depression än vid blandade former av depression. 

I genomsnitt var bortfallet 19 % i behandlingsgrupperna och 18 % i kontrollgrupperna. 
Det var inga skillnader i bortfallsfrekvensen vid olika diagnoser. 

Förbättring av depressionen var mindre i placebogrupper, hos personer med svår de-
pression, i studier med hög metodlogisk kvalitet hos personer som hade fysisk eller 
psykisk samsjuklighet. Effekten var större i studier med litet deltagarantal. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Författarna drar starkt slutsatsen att psykoterapeutiska interventioner, speciellt KBT och 
RT, är effektiva när det gäller att reducera depression hos äldre personer. 

KBT och RT hade stor effekt. Effekten av andra interventioner hade måttlig till liten ef-
fekt, men det sistnämnda resultatet ska tolkas försiktigt på grund av litet antal studier. 

KBT hade större effekt än IT och RT.  

Effekten av interventionerna varierade med depressionsgraden och samsjukligheten 
hos deltagarna och typ av kontrollgrupp. Effekten var mindre vid svår depression än vid 
lättare former av depression. Författarna drar slutsatsen att svår depression kan vara 
svårare att behandla med psykoterapi på grund av närvaro av mer kroniska problem 
och kognitiv nedsättning. 

 

Metaanalyser Pinquart & Duberstein (2007) 

Syfte Att jämföra effekterna av farmakoterapi kontra beteenderelaterande interventioner ut-
ifrån fyra perspektiv: 

Behandlingseffekten i relation till bortfall; Om farmakoterapi och psykoterapi visar jäm-
förbart bortfall; Om behandling av ångest också leder till reducering av depression; Om 
behandlingseffekt och borfall varierar utifrån ålder, kön, diagnos (GAD kontra andra 
ångestbesvär), aktiva resp passiva kontrollgrupper och studiernas kvalitet.  

Design/metod Metaanalys av 32 studier – både kontrollerade (n= 20) och icke-kontrollerade studier 
(n=12). 

Nitton studier undersökte effekten av farmakoterapi och tolv studier undersökte effekten 
av beteenderelaterade interventioner. Endast en studie jämförde både farmakoterapi 
och psykoterapi mot kontrollgrupp. 

Av de 20 kontrollerade studierna fokuserade 13 studier farmakologisk behandling och 
sju studier på beteenderelaterad behandling. 
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Endast fem av de inkluderade studierna fokuserade på slutenvårdspatienter. 

Beteenderelaterad behandling fokuserade i större utsträckning på GAD, yngre-äldre 
män och gifta deltagare än vad farmakologistudierna gjorde. De som fick denna be-
handling hade också lägre poäng på HAMA-skalan.  

Dessa studier använde i mindre utsträckning aktiva kontrollgrupper (vanligast väntelis-
ta). 

Deltagare  Nedre åldergränsen för deltagande var > 60 år. Deltagarna var i genomsnitt 69 år. I elva 
studier var medelåldern 70 + år (i två av dessa studier var medelåldern över 80 år). 

Två tredjedelar av deltagarna var kvinnor. 

Deltagarna skulle ha GAD, fobier, panikångest OCD, PTSD, andra ångestbesvär eller 
en kombination av ångest och depression, enligt ICD-10/DSM-III, III-R eller IV eller > 
18poäng enl. HAMA och en varaktighet på minst 0,5 år för att få delta. 

Huvudresultat Ångestreduktion: Både farmakoterapi och beteenderelaterade interventioner hade stor 
effekt  jämfört med kontrollgrupperna. Men farmakoterapi hade störst effekt i studier 
med aktiva kontrollgrupper och i studier där deltagarna var äldst. 

Depressionsreduktion: Det framkom ingen skillnad i effekten på depression mellan far-
makoterapi och beteenderelaterad behandling, men depressionsreduktionen var högre i 
kontrollgrupperna (placebo) vid läkemedelsbehandling. 

Jämförelser mellan specifika  läkemedel och specifika beteenderelaterade interventio-
ner: Serotoninhämmare (SSRI) hade signifikant större effekt än KBT och andra beteen-
derelaterade interventioner på ångest. 

Bortfall: Ingen signifikant skillnad i bortfall mellan interventions- och behandlingsgrupper 
mellan farmakoterapi och beteenderelaterad behandling.  

Ålder: I kontrollerade studier med äldre deltagare var effektstorlekarna högre.   

Slutsatser/ 
begränsningar 

Farmakoterapi tycks vara effektivare än beteenderelaterad behandling vid behandling 
av ångest hos äldre vuxna. Så länge det inte finns några kontraindikationer för farmako-
logisk behandling så kan denna behandlingsform vara att föredra framför psykoterapi 
enligt metaanalysens författare.  

Framkom inga bevis för att KBT skulle vara överlägsen andra beteenderelaterade inter-
ventioner. 

Bortfallsfrekvensen var jämförbar vid båda behandlingstyperna. 

Det gick inte att jämföra effekter av behandlingar som kombinerade farmakoterapi och 
psykoterapi, eftersom det bara framkom en primärstudie som hade undersökt detta. 

Resultaten ska tolkas med viss försiktighet enligt författarna. 

Metaanalyser Pinquart et al (2006)  

Syfte Att jämföra effekter av farmakologisk behandling och psykoterapi hos kliniskt deprime-
rade äldre personer, inklusive olika former av behandlingar. Syftet var också att under-
söka om effektstorleken påverkades av kliniska variabler, behandlingsmiljö och demo-
grafiska aspekter. 

Design/metod Metaanalys av totalt 89 kontrollerade studier, varav 62 studier handlade om läkeme-
delsbehandling och 32 studier om psykoterapibehandling. En stor del av studierna var 
dock randomiserade (55 läkemedelsstudier; 29 psykoterapistudier). Av dessa var alla 
randomiserade läkemedelsstudier och 19 psykoterapistudier blindade. 
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Effekten av farmakologisk behandling och psykoterapeutisk behandling jämfördes mel-
lan slutenvårdspatienter och primärvårdspatienter (inpatients and otupatients). Effekten 
av farmakologisk behandling och psykoterapeutisk behandling jämfördes mellan grup-
per med enbart svår depression och grupper som också hade mild depression och/eller 
kronisk nedstämdhet. Effekten av farmakologisk behandling och psykoterapeutisk be-
handling jämfördes mellan grupper med enbart diagnosen depression och grupper som 
hade samsjuklighet med somatisk sjukdom. KBT jämfördes med andra psykoterapier. 
Gruppterapi jämfördes med individuell psykoterapi. 

Deltagare  Totala antalet deltagare i läkemedelsstudierna var 3921personer och i psykoterapistu-
dierna: 1407 personer. 

Medelåldern i läkemedelsstudierna var 71 år (SD 4,5) och i psykoterapistudierna 70 år 
(SD 4,3). 

Kvinnorna utgjorde i genomsnitt 63 % i läkemedelsstudierna och 66 % i psykoterapistu-
dierna. 

Slutenvårds- och öppenvårdspatienter (inpatients/outpatients) deltog. Slutenvårdspati-
enter deltog i 17 läkemedelsstudier och i 9 psykoterapistudier. 

Deltagare med enbart svår depression ingick i 31 läkemedelsstudier och i 9 psykotera-
pistudier. Deltagare med olika grader av depression ingick i 52 studier. I 16 läkemedels-
studier och en psykoterapistudie hade deltagarna samsjuklighet med somatiska 
och/eller andra psykiska besvär.  

Deltagarna i läkemedelsstudierna hade något svårare depression vid baseline än delta-
garna i psykoterapistudierna (HDS-poäng 22,4 respektive 17,6). 

Huvudresultat Den genomsnittliga effektstorleken för interventionerna vid kliniskt bedömd depression 
var 0,8 (CI 95%  0,90 – 0,69) och för självskattad depression 0,76 (CI 95%  0,87 – 0,64) 
( depressionen minskade mer i behandlingsgrupperna än i kontrollgrupperna). Effekt-
storlekarna visar att effekten av både farmakoterapi och psykoterapi var stor på kliniskt 
bedömd depression och måttlig på självskattad depression. 

Den genomsnittliga effektstorleken för kliniskt skattad depression var 0,69 (CI 95%  
0,81–0,57) för farmakoterapi och 1,09 (CI 95%  1,27–0,91) för psykoterapi. Vid själv-
skattad terapi var effektstorleken 0,62 (CI 95%  0,79–0,45) respektive 0,83 (CI 95%  
0,98–0,69).  

Farmakoterapi och psykoterapi hade likvärdig effekt vid svår depression, men när även 
patienter med mild depression/nedstämdhet inkluderades var effekten av psykoterapi 
större.  

Det framkom inga signifikanta skillnader mellan farmakoterapi och psykoterapi i de stu-
dier där enbart personer med somatisk samsjuklighet ingick, i studier med slutenvårds-
patienter och i studier med randomiserat urval. Det framkom heller inga signifikanta 
skillnader vid kliniskt skattad depression i de fem studier som inkluderade farmakotera-
pi, psykoterapi och kontrollåtgärder. 

Effekten av KBT var större än för andra psykoterapier  och farmakoterapi vid kliniskt 
skattad depression.  

Långtidseffekten kunde inte bedömas på grund av för litet anta studier som rapportera-
de uppföljningsdata. 
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Slutsatser/ 
begränsningar 

Resultatet visar generellt likvärdiga effekter för psykoterapi och farmakoterapi (enl. för-
fattarna). Resultatet visar att äldre med mild depression/kronisk nedstämdhet eventuellt 
kan vara mer hjälpta av psykoterapi än med farmakoterapi, men att det är för tidigt att 
rekomendera psykoterapi framför farmakoterapi. Fler randomiserade studier behövs 
(enl författarna). 

Resultatet skiljer sig från resultatet i Gerson et al (1999), vilket författarna förklarar del-
vis kan bero på förfinad analysmetod i deras studie och inkludering av nyare studier. 

Begränsningar: 

Bara fem av de 89 studierna jämförde både farmakologisk behandling och psykoterapi 
mot kontrollåtgärd. Endast några få studier handlade om personer > 75 år och inga 
beräkningar kunde göras på denna grupp. 

Metaanalyser Pinquart & Sörensen (2001) 

Syfte Att undersöka om effekten av psykosociala och psykoterateupeutiska interventioner till 
äldre var statistiskt signifikanta. Syftet var också att analysera om interventionernas 
styrka var beroende av deltagarnas ålder.  

Fokus på både deprimerade och inte deprimerade äldre personer! 

Design/metod Metaanalys av 122 kontrollerade studier, varav 57 studier rapporterade effekter vid 
självskattad depression, 12 studier rapporterade effekter vid klinikerskattad depression 
och 84 studier rapporterade effekter utifrån andra självskattade välbefinnandevariabler.  

De analyserade effekten av flera olika former av psykoterapeutiska och psykosociala 
åtgärder till äldre. effektstorlekar beräknades för KBT, remiscensterapi, psykodynamisk 
terapi, avslappningsterapi, stödåtgärder, psykoeducational åtgärder, aktiva åtgärder, 
träning av kognitiva funktioner, förbättring i relation till kontrollåtgärder. 

OBS! De använde tre beroende variabler: självskattad depression, klinikerskattad de-
pression och andra mått på subjektivt välbefinnande (t.ex. tillfredsställelse med livet , 
själkänsla, kämpaglöd). Dessa variabler analyserades separat. 

De jämförde bl.a gruppterapi med individuell terapi, interventioner till deprimerade vs 
inte deprimerade äldre, interventioner för personer med eget boende vs personer på 
sjukhem, effekten i relation till behandlingstidens längd. 

De analyserade om effekten av psykoterapeutiska och psykosociala interventioner vari-
erade med ålder. 

Deltagare  Nedre åldersgränsen för deltagande var en medelålder eller medianålder på > 55 år. 

Huvudresultat Här redovisas bara resultat vid självskattad och klinikerskattad depression (inte resultat 
för de personer som inte var deprimerade). 

Effektstorleken för terapeutiska åtgärder var 0,5 (CI 0,44-0,6) vid självskattad depres-
sion (baserat på 70 studier med totalt 1224 deltagare) och 1,07 (CI 0,92–1,22) vid klini-
kerskattad depression (baserat på 27 studier med totalt 413 deltagare). Innebär att ef-
fekten var måttlig vid självskattad depression och stor vid klinikerskattad depression.  

Förbättringen var högre vid klinikerskattad depression än vid självskattad depression.  
Förbättringen var signifikant vid behandling med KBT (baserat på 30 resp. 20 studier), 
psykodynamisk terapi (baserat på 3 resp. 2 studier) och stödterapi (baserat på 14 resp. 
4 studier) vid både självskattad och klinikerskattad depression. 
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KBT var signifikant effektivare än blandade behandlingar (miscellaneous therapies).  
Både KBT och psykodynamisk terapi var mer effektiv än stödterapi vid klinikerskattad 
terapi. 

Vid jämförelser mellan olika åders grupper (medianålder 55–67 år, 68–75 år; > 76 år) 
var effektstorlekarna i genomsnitt minst i grupper med medianålder på >76 år och störst 
för grupper med medianålder 55–68 år. Men effekten var ändå signifikant även i den 
äldsta gruppen. 

Individuell psykoterapi hade signifikant bättre effekt vid både klinikerskattad och själv-
skattad depression än gruppterapi. Längre behandlingstid var mer effektiv än kortare 
behandling vid klinikerskattad depression. 

Interventionerna hade signifikant större effekt om terapeuten/forskaren hade både hög-
re utbildning (advanced degrees) och personlig erfaren het eller speciell träning i att 
arbeta med äldre personer. 

Minskning av depression kvarstod både efter behandling med psykoterapeutiska och 
psykosociala åtgärder. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Effekten av psykoterapeutiska åtgärder var större för klinikerskattad depression än för 
självskattad depression, vilket överensstämmer med Engels och Vermeys resultat 
(1997). 

Psykoterapeutiska åtgärder var mer effektiva vid självskattad depression än vad 
psykosociala åtgärder var. Men vid klinikerskattad depression hade de likartad effekt. 

Minskning av depressionen var signifikant lägre för äldre med medianålder > 76 år än 
för yngre äldre personer. Men författarna drar ändå slutsatsen att psykosociala och 
psykoterapeutiska åtgärder signifikant förbättrar depression även hos äldre med medi-
anålder > 76 år. De poängterar dock att deras slutsats ska ses med försiktighet. 

Effkterna abv KBT stämmer överens med Scogins och McElreats resultat (1994). 

Effekterna av psykosociala och psykoterapeutiska åtgärder var något lägre än i två tidi-
gare två  metaanalyser (Engels & Vermey, 1997; Scogin & McElreath, 1994) enl. förfat-
tarna. 

Metaanalyser Scogin & McElreath (1994) 

Syfte Att studera effekten av psykosociala behandlingar vid depression hos äldre och att jäm-
föra effekten hos olika åldersgrupper. 

Design/metod Metaanalys av 17 kontrollerade studier. 

Kontrollåtgärderna var: icke-behandling, fördröjd behandling och placebobehandling 
eller annan psykosocial behandling. 

Deltagare  Nedre åldersgränsen för medverkan i studien var > 60 år. Medelåldern var 70 år ( 62–
85 år). 

Kvinnorna utgjorde i genomsnitt 57% (9–100%). 

Totalt deltog 673 personer; antalet varierade mellan 16–62 deltagare 

I genomsnitt 45 deltagare/studie.  
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Huvudresultat Psykosocial behandling var signifikant mer effektiv än placebobehandling och icke-

behandling vid självskattad och klinikerbedömd svår och mild depression.  

Vid jämförelse mellan kognitiv terapi, beteendeterapi och interpersonell terapi framkom 
inte någon klar fördel den ena eller andra terapi formen. 

 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Författarna drar slutsatsen att psykosociala interventioner är ganska effektiva vid olika 
svårighetsgrader av depression hos äldre. Liknande resultat har även framkommit för 
yngre vuxna. 

Resultatet indikerar att det inte finns någon klar fördel för någon speciell form av 
psykosocial behandling vid depression hos äldre.  

Metaanalyser Wilson et al (2008) 

Syfte Att undersöka effekten av psykoterapi vid depression hos äldre personer. 

Design/metod Metaanalys av 9 randomiserade kontrollerade studier om olika psykoterapeutiska åt-
gärder. 

Kontrollåtgärderna var väntelista, rutinvård, aktiva kontrollåtgärder (t.ex. bibioterapi, 
reminiscensterapi, utbildningsinriktad terapi, visuell bildterapi). 

Deltagare  Nedre åldersgränsen för deltagande var > 55 år. Totalt ingick 153 deltagare. 

Depressionen var bedömd enligt ICD- eller DSM-krierier. 

 

Huvudresultat KBT (5 studier) var signifikant mer effektiv än väntelistekontroll. 

Ingen signifikant skillnad i effekten framkom mellan KBT och psykodynamisk terapi (3 
studier). 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Resultatet ger stöd, men inget starkt stöd, för psykoterapeutsik behandling vid depres-
sion hos äldre. Resultatet speglar dock, enligt författarna, resultaten i större metaanaly-
ser med större ålderspridning, där KBT föreslås som potentiellt fördelaktigt. 
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Tabell 2. Sammanfattning av inkluderade metaanalyser/litteraturstudier av ångest hos 
äldre 
 
Författare Ayers et al (2007) 

Syfte Syftet var att identifiera evidensbaserade psykoterapeutiska behandlingar vid ångest 
hos äldre vuxna. 

Design/metod Översiktsartikel av 17 randomiserade och kontrollerade studier (16 artiklar) om psykote-
rapi vid ångestbesvär hos äldre vuxna och som uppfyllde evidenskriterier enligt Weisz & 
Hawley (2001). 

Psykologiska interventioner jämfördes med kontrollåtgärder (väntelista, minimal kontakt, 
rutinvård, placebo, andra åtgärder). 

Deltagare  Nedre åldersgräns för inkludering var > 55 år. 

Deltagarna hade generaliserad ångest (GAD) eller blandformer av ångestbesvär, själv-
rapporterad eller diagnostiserad enligt DSM-IV. 

Huvudresultat Studierna gav stöd åt fyra olika behandlingar vid ångest hos äldre: KBT (nio studier), KT 
(en studie), avslappningsterapi (fyra studier) och stötterapi (tre studier).  

I sju studier framkom stöd för KBT vid GAD. 

I de fyra studier som gav stöd åt avslappningsterapi hade deltagarna rapporterat sub-
jektiva ångestsymtom, men de var inte diagnostiserade enligt DSM-kriterierna. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Det framkom fyra typer av evidensbaserade beteenderelaterade interventioner: KBT 
avslappningsterapi, stödterapi och KT. De två förstnämnda visade störst evidens. 

KBT kan vara en effektiv åtgärd vid GAD hos äldre.  

Viss försiktighet vid tolkning av resultaten – litet antal studier och få deltagare. 

Författare Covin et al (2008) 

Syfte Syftet var att bedöma effekten av KBT på generell ångest (GAD) genom att använda 
patologisk oro som resultatvariabel. Syftet var också att studera långtidseffekten. 

Design/metod Metaanalys av tio kontrollerade (n = 7) och okontrollerade (n = 3) studier. 

Äldre och yngre deltagare separerades och jämförelser gjordes mellan grupperna och 
långtidseffekten (6/12 månader) beräknades för varje grupp. 

Inomgruppsjämförelser (åtta studier)  och mellangruppsjämförelser (sju studier).  

Endast studier med bedömningsinstrumentet PSWQ inkluderades. 

Kontrollåtgärder: psykologisk placebo (stöd/icke-direktiva) eller väntelista/icke-
behandling. 

Deltagare  Ingick både yngre och äldre vuxna. Medelåldern var 51 år–39 år för yngre och 68 år för 
äldre.  

Majoriteten (72 %) var kvinnor. 

Deltagarna hade diagnostiserad ångest enl. DSM-III-R eller DSM-IV. 
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Huvudresultat Mellangruppsbedömning: När KBT jämfördes med kontrollåtgärder blev effekten stor 
(1,15) för KBT för deltagarna som helhet.  

Mellangruppsbedömning: När effekten av KBT jämfördes mellan yngre respektive äldre 
personer var effekten större hos yngre (1,69) än för de äldre (0,82). Båda effektstorle-
karna var signifikanta. 

Inomgruppsbedömning: Effektstorleken efter sex månader var 0,009 för yngre personer 
och 0,12 för äldre. Efter ett år var effekten 0,027 för yngre och 0,23 för äldre. Detta indi-
kerar att eliten effekt kvarstod upp till ett år. 

PSWQ-poängen hade post-test sjunkit till normal nivå för både yngre och äldre. Detta 
höll i sig efter både sex och 12 månader. Detta indikerar att KBT var effektivt både kort-
siktigt och långsiktigt. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Hög ålder är en har en dämpande effekt på effekten av KBT vid patologisk oro.  

Resultatet indikerar att KBT är effektivt vid patologisk oro hos äldre, men det är inte lika 
effektivt för äldre som för yngre vuxna. Långtidseffekt upp till ett år kvarstod även hos 
äldre personer.  

Författare Hendriks et al (2008) 

Syfte Syftet var att bedöma effekten av KBT vid ångest hos äldre vuxna. 

Design/metod Metaanalys av nio (sju artiklar) randomiserade kontrollerade studier.  

Kontrollåtgärderna var aktiva kontrollåtgärder (noggrann uppmärksamhet) och väntelis-
ta. 

Deltagare  Lägsta åldersgräns för deltagande var medel- eller medianålder på > 60 år. 

Deltagarnas medelålder var 69 år. 

Deltagarantalet var 297 personer. Kvinnorna utgjorde 77%. Deltagarna hade diagnosti-
serad generell ångest, social fobi eller torgskräck enl. ICD-9, ICD-10, DSM-III, DSM-III-
R eller DSM-IV. 

Huvudresultat Ångest: Ångesten reducerades signifikant mer efter KBT (0,51) än efter kontrollinterven-
tioner (0,44).  

Depression: KBT mildrade också signifikant depression och hade också positiv effekt på 
oro. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Resultatet visar att KBT är en effektiv evidensbaserad metod vid ångestbesvär hos 
äldre. 

Resultatet tolkas med viss försiktighet – litet antal studier. 

Författare Nordhus & Pallesen (2003) 

Syfte Syftet var att presentera en sammanställning av det aktuella forskningsläget om icke-
farmakologiska behandlingar vid ångest hos äldre: 

• Är det någon skillnad mellan psykologisk behandling och kontrollinterventioner (aktiv 
placebobehandling/icke-behandling)? 

• Är det någon skillnad mellan pre- och posttest? 

• Finns det moderatorer som samspelar med effekter av icke-farmakologiska interven-
tioner? 
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Design/metod Metaanalys av 15 artiklar, varav tio studier hade en kontrollerad design och fem studier 
hade en pre-post-testdesign.  

De vanligaste behandlingsformerna var varianter av KBT. 

Nio studier använde gruppbehandling. 

Deltagare  Nedre åldersgräns för deltagande var > 55 år.  

Medelåldern på deltagarna var 69,5 år. 

Kvinnorna utgjorde 77 %. 

Ångesten var antingen självrapporterad (vanligast) eller kliniskt diagnostiserad enligt 
minst ett skattningsinstrument. 

Huvudresultat Vid jämförelse mellan psykologiska behandlingar och icke-behandling/placebo-
behandling var effektstorleken 0,55 till fördel för psykologiska behandlingar. Men studier 
med aktiva kontrollåtgärder hade lägre effekt (0,08). 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Metaanalysens författare menar att resultaten indikerar tydligt att psykologiska behand-
lingar ger förbättring vid självrapporterad och kliniskt bedömd ångest hos äldre. 

Författare Pinquart & Duberstein (2007) 

Syfte Att jämföra effekterna av farmakoterapi kontra beteenderelaterande interventioner ut-
ifrån fyra perspektiv: 

Behandlingseffekten i relation till bortfall; Om farmakoterapi och psykoterapi visar jäm-
förbart bortfall; Om behandling av ångest också leder till reducering av depression; Om 
behandlingseffekt och bortfall varierar utifrån ålder, kön, diagnos (GAD kontra andra 
ångestbesvär), aktiva resp. passiva kontrollgrupper och studiernas kvalitet.  

Design/metod Metaanalys av 32 studier – både kontrollerade (n= 20) och icke-kontrollerade studier 
(n=12). 

Nitton studier undersökte effekten av farmakoterapi och tolv studier undersökte effekten 
av beteenderelaterade interventioner. Endast en studie jämförde både farmakoterapi 
och psykoterapi mot kontrollgrupp. 

Av de 20 kontrollerade studierna fokuserade 13 studier farmakologisk behandling och 
sju studier på beteenderelaterad behandling. 

Endast fem av de inkluderade studierna fokuserade på slutenvårdspatienter. 

Beteenderelaterad behandling fokuserade i större utsträckning på GAD, yngre-äldre 
män och gifta deltagare än vad farmakologistudierna gjorde. De som fick denna be-
handling hade också lägre poäng på HAMA-skalan.  

Dessa studier använde i mindre utsträckning aktiva kontrollgrupper (vanligast väntelis-
ta). 

Deltagare  Nedre åldergränsen för deltagande var > 60 år. Deltagarna var i genomsnitt 69 år. I elva 
studier var medelåldern 70 + år (i två av dessa studier var medelåldern över 80 år). 

Två tredjedelar av deltagarna var kvinnor. 

Deltagarna skulle ha GAD, fobier, panikångest OCD, PTSD, andra ångestbesvär eller 
en kombination av ångest och depression, enligt ICD-10/DSM-III, III-R eller IV eller  
> 18 poäng enl. HAMA och en varaktighet på minst 0,5 år för att få delta.  
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Huvudresultat Ångestreduktion: Både farmakoterapi och beteenderelaterade interventioner hade stor 
effekt  jämfört med kontrollgrupperna. Men farmakoterapi hade störst effekt i studier 
med aktiva kontrollgrupper och i studier där deltagarna var äldst. 

Depressionsreduktion: Det framkom ingen skillnad i effekten på depression mellan far-
makoterapi och beteenderelaterad behandling, men depressionsreduktionen var högre i 
kontrollgrupperna (placebo) vid läkemedelsbehandling. 

Jämförelser mellan specifika  läkemedel och specifika beteenderelaterade interventio-
ner: Serotoninhämmare (SSRI) hade signifikant större effekt än KBT och andra beteen-
derelaterade interventioner på ångest. 

Bortfall: Ingen signifikant skillnad i bortfall mellan interventions- och behandlingsgrupper 
mellan farmakoterapi och beteenderelaterad behandling.  

Ålder: I kontrollerade studier med äldre deltagare var effektstorlekarna högre.   

Slutsatser/ 
begränsningar 

Farmakoterapi tycks vara effektivare än beteenderelaterad behandling vid behandling 
av ångest hos äldre vuxna. Så länge det inte finns några kontraindikationer för farmako-
logisk behandling så kan denna behandlingsform vara att föredra framför psykoterapi 
enligt metaanalysens författare.  

Framkom inga bevis för att KBT skulle vara överlägsen andra beteenderelaterade inter-
ventioner. 

Bortfallsfrekvensen var jämförbar vid båda behandlingstyperna. 

Det gick inte att jämföra effekter av behandlingar som kombinerade farmakoterapi och 
psykoterapi, eftersom det bara framkom en primärstudie som hade undersökt detta. 

Resultaten ska tolkas med viss försiktighet enligt författarna. 

Författare Thorp et al (2009) 

Syfte Syftet var att bedöma effekten av behandling med olika typer av beteendebaserade 
terapier vid ångest hos äldre vuxna (KBT enbart; KBT i kombination med avslappnings-
terapi; enbart avslappningsterapi). Syftet var också att bedöma effekten på depression, 
när det förekom samsjuklighet mellan ångest och depression. 

Design/metod Metaanalys av 19 kontrollerade (n= 15) och okontrollerade (n =4) studier (18 artiklar). 

Studierna skulle inkludera minst fem deltagare. 

Behandlingarna gavs i grupp i 17 studier. 

Det ingick 24 behandlingsgrupper och 16 kontrollgrupper. Kontrollåtgärderna var aktiva 
kontrollåtgärder (8 grupper) och väntelista (8 grupper). 

Deltagare  Deltagarna var 522 till antalet. För 452 av dessa bedömdes även effekten på depres-
sion. 

Nedre åldergränsen för deltagande var > 55 år eller en lägsta medelålder på > 60 år.  

GAD var det vanligaste ångestbesväret (8 studier). 
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Huvudresultat Ångest: Samtliga tre beteenderelaterade behandlingsalternativ var effektivare på ångest 
än väntelista.  

Jämfört med aktiva kontrollåtgärder hade avslappningsterapi stor effekt. 

Resultaten för enbart KBT som behandlingsform varierade mycket mellan okontrollera-
de och okontrollerade studier . 

Depression: Samtliga tre beteenderelaterade behandlingsalternativ hade stor effekt på 
depression, medan aktiva kontrollåtgärder hade måttlig effekt och väntelista hade ingen 
effekt. Men endast KBT i kombination med avslappningsterapi hade signifikant större 
effekt än väntelista. När väntelista exkluderades skilde sig effekten inte signifikant för de 
olika interventionerna. 

KBT/avslappningsterapi: KBT som enskild behandling och i kombination med avslapp-
ningsträning hade i genomsnitt större effekt på ångest än vad kontrollåtgärderna hade. 
Effektstorlekarna var jämförbara med tidigare resultat för farmakoterapi till äldre med 
ångest. Och de var även jämförbara med effektstorleken för befolkningen i stort. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Beteendebaserade interventioner var effektiva vid ångest hos äldre. Resultatet ska 
tolkas med viss försiktighet. 

Eftersom resultaten för enbart KBT som behandlingsform varierade mycket mellan 
okontrollerade och okontrollerade studier  drar författarna slutsatsen att KBT kan vara 
en ganska verkningslös behandlingsmetod vid ångest hos äldre. Men KBT som kombi-
neras med avslappningsterapi kan vara en ganska effektiv intervention vid ångest hos 
äldre. 

Avslappningsträning kan vara mer effektiv på ångest hos äldre än tidigare forskning 
visat. 
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Tabell 3. Sammanfattning av inkluderade metaanalyser/litteraturstudier av sömnpro-
blem hos äldre 
 
Metaanalyser Irwin et al (2006) 

Syfte Att göra en systematisk utvärdering av effekten av olika beteenderelaterade interventio-
ner och att undersöka relationen mellan ålder och sömnresultat hos personer 55 år och 
äldre. 

Design/metod Metaanalys av 23 randomiserade kontrollerade primärstudier om olika beteenderelate-
rade terapier vid primär insomnia.   

Den totala effekten av beteenderelaterade interventioner undersöktes. Behandlingsef-
fekterna jämfördes också mellan medelålders vuxna (medelålder < 55 år) jämfördes 
med äldre vuxna (>55 år). Femton primärstudier handlade om personer < 55 år och åtta 
studier om personer 55 år eller äldre. 

Resultatmåtten var: sömnkvalitet, sömnlatens, uppvaknanden, total sovtid/sömneffekt. 
Effektstorleken beräknades för var och en av dessa för äldre och yngre vuxna gemen-
samt och jämfördes sedan mellan grupperna. 

Resultaten grundas bara på självrapporterad insomnia.  

Interventionerna som ingick i metaanalysen var: Omnibus KBT, enbart BT och avslapp-
ningsbaserade terapier. Vilka kontrollåtgärderna var framgår inte. 

Deltagare  Två åldersgrupper: medelålder: < 55 år respektive ålder > 55 år. 

Studierna som fokuserade på enbart äldre personer var åtta till antalet, medan antalet 
studier som handlade om medelålders personer var 15 till antalet.  

Antal deltagare, kön, rekrytering och bortfall redovisas inte. 

Huvudresultat Beteenderelaterade terapier hade tillsammans signifikant stor effekt på sömnkvalitet, 
måttlig effekt på sömnlatens och måttlig/stor effekt på antalet uppvaknanden.  

De olika behandlingsformerna hade likartade och signifikant måttliga effekter för både 
medelålders och äldre vuxna vad gäller sömnkvalitet (0,76), sömnlatens (0,52) och 
uppvaknanden under natten (0,64).  

Däremot påverkade de olika behandlingsformerna den totala sovtiden olika. Både om-
nibus KBT och enbart BT hade signifikanta positiva effekter (KBT 1,47; BT 0,67), me-
dan avslappningsterapi inte var signifikant effektiv. Tolkas dock med försiktighet – litet 
antal studier. 

Effekterna på den totala sovtiden skilde sig hos äldre och yngre individer när de fick 
enbart BT. Effekten var signifikant lägre för äldregruppen. Men resultatet ska tolkas med 
försiktighet på grund av litet antal studier.  

Slutsatser/ 
begränsningar 

Effekten av de olika behandlingsformerna var signifikant likartade och måttliga på sömn-
problem, undantaget den totala sovtiden.  

Enbart BT hade signifikant sämre effekt på den totala sovtiden hos äldre jämfört yngre 
personer. Resultatet visar att KBT kan vara bättre än enbart beteendeterapi och av-
slappningsterapi för att öka den totala sovtiden hos både yngre och äldre vuxna. 

Författarna hävdar att deras resultat bekräftar att beteenderelaterade interventioner är 
effektiva för personer med kronisk insomnia. De menar också att resultaten är sam-
stämmiga med tidigare resultat från bl.a. Montgomerys och Dennis metaanalys (2003). 
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Metaanalyser McCurry et al (2007) 

Syfte Att beskriva evidensbaserade psykologiska åtgärder vid insomnia hos äldre vuxna. 

Design/metod Litteraturstudie av tio primärstudier som var randomiserade och kontrollerade eller som 
hade en inomgruppsdesign. 

De analyserade åtgärdernas evidens enligt The EBT Coding Manual (Weisz & Hawley 
(2001): Mer än 50 % av effektresultaten vid posttest måste visa statistisk signifikans 
mellan grupperna och effektstorleken måste vara minst 0,20. 

Sömnproblemen var fastställda genom sömndagbok, standardiserade sömnformulär, 
polysomnigrafi och aktigrafi. 

Deltagare  Personer med medelålder > 60 år som hade sömnbesvär inkluderades.  

Studierna om sömnrestriktiom inkluderade tre studier med sammanlagt 90 deltagare. 

Studierna om multikomponent KBT inkluderade sju studier med 128 deltagare. 

Studierna om stimuluskontroll (två studier) uppfyllde inte kravet på minst 30 deltagare. 

Huvudresultat Två psykologiska interventioner uppfyllde evidenskraven: sömnrestriktion (sleep restric-
tion-sleep compression therapy) och multikomponent KBT.  

Den genomsnittliga effektstorleken för sömsrestriktion var 0,77. Det framkom inga stu-
dier som inte stödde sömnrestriktion. 

Effekten av multikomponent KBT var överlägsen kontrollåtgärderna i alla sju studierna. 
Kontrollåtgärderna var väntelista och placebo. Den genomsnittliga effektstorleken för 
multikomponent KBT var 0,97. Det framkom inga studier som inte stödde multikompo-
nent KBT. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Behandling med sömnrestriktion och multikomponent KBT kan anses ha övertygande 
stöd för klinisk effekt vid sömnproblem hos äldre vuxna enligt författarna. Dessa resultat 
är samstämmiga med resultat från litteraturstudier som gjorts under senare år utifrån 
andra bedömningskriterier enligt författarna. 

KT, avslappningsterapi och undervisning i sömnhygien kan i nuläget inte anses som 
evidensbaserade åtgärder enligt författarna.  

Detta är den första litteraturstudien om psykologiska behandlingar vid insomnia som 
utgår från evidensbaserade kriterier (se Bilaga 1). 

Metaanalyser Montgomery & Dennis (2003) 

Syfte Att bedöma effekten av KBT för att förbättra sömnens kvalitet och duration och presta-
tionsförmåga hos äldre (60+ år). 

Design/metod Metaanalys av sex randomiserade kontrollerade primärstudier om KBT vid primär in-
somnia.   
Resultatmåtten var: sömnlatens, uppvaknanden, total vakentid (minuter), total sovtid 
(minuter), för tidigt uppvaknande, sömneffekt. 
Interventionerna som ingick i KBT i metaanalysen var: Undervisning i sömnhygien, sti-
muluskontroll, muskelavslappningsterapi och sömrestriktionsterapi. 
Kontrollåtgärder var antingen väntelista eller placebobehandling. 
Sömnbesvären var diagnostiserade utifrån standardiserade instrument (t.ex. PSQI), 
objektiv bedömning i sömnlaboratorium (t.ex. polysomnografi) eller via deltagarnas 
sömndagböcker. 
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Deltagare  Nedre åldersgräns: studier där minst 80 % av deltagarna var > 60 år inkluderades. 

Könsfördelning redovisas inte. 

Rekrytering skedde via annonsering i media. 

224 deltagare med primär insomnia ingick i studierna. De fick inte vara dementa, depri-
merade eller lida av sekundär insomnia på grund av psykiatrisk eller medicinsk sjuk-
dom. 

Bortfallet varierade mellan 0–29 % i studierna. Studier med större bortfall exkluderades. 

Huvudresultat Sömnlatens (tre studier/74 deltagare): mycket mild effekt ( minskn. med 3 min. mätt 
med sömndagbok / minskn. med 4,4 min. mätt med PSQI) direkt efter behandlingen. 
Ingen påvisbar effektförbättring efter ett år. 

Uppvaknanden nattetid (fyra studier/159 deltagare): effekten var måttlig  minskn. med 
21,9 min. mätt med sömndagbok och 24,4 min. mätt med PSQI. Effekten var god efter 
tre månader men mer modest efter ett år. 

För tidigt uppvaknande (en studie/24 deltagare): effekten, mätt med sömndagbok resp. 
PSQI, var modest - behandlingsgruppen vaknade 17 resp 15 minuter senare än kon-
trollgruppen.  

Total vakentid (en studie/24 deltagare): behandlingsgruppen hade signifikant minskat 
totala vakentiden med en timme enl. sömndagboksmätn. Men med bara 38 minuter 
mätt med PSQI. Resultaten ska tolkas med försiktighet. 

Total sovtid (fyra studier/143 deltagare): Behandlingsgrupperna hade 14, 6 min. mer 
sovtid per natt än kontrollgrupperna, mätt med sömndagbok.  Effekten bestod efter tre 
månader och efter ett år hade den stigit till 32 min. Effekten stöddes inte vid mätning 
med PSQI – direkt efter behandlingstiden sov kontrollgrupperna 19 min. mer än be-
handlingsgruppen och inte heller långtidseffekten stöddes.  

Sömneffekt (tre studier/143 deltagare): Effekten var modest – ökning med 7,5 % – mätt 
med sömndagbok och ökning med 6,25 % mätt med PSQI. Oklart om effekt kan påvisas 
efter tre månader respektive ett år. 

Slutsatser/ 
begränsningar 

Resultaten visar övergripande att KBT hade kortsiktigt mild effekt på primära sömnbe-
svär hos äldre, men långtidseffekten var inte alltid bestående.  

KBT verkar ha en modest kortsiktig effekt på nattliga uppvaknanden och på den totala 
sovtiden, men effekterna verka avklinga med tiden. 

Effekten av KBT på sömnlatens verkar vara liten, medan effekten på tidigt morgonupp-
vaknande kan vara något större.  

Resultaten är mer måttliga än tidigare forskningsresultat enligt författarna. Detta, menar 
de, kan delvis förklaras med striktare inklusionskriterier i denna metaanalys.   

Litet antal inkluderade primärstudier, men de var randomiserade och kontrollerade. 
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