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Útdráttur 

 

Þessi heimildasamantekt var unnin upp úr greinum sem fengnar voru á   

Medline, AARP ageline, PubMed, Proquist 5000, Cinahl og Journal@ovid.full text á  

veraldarvefnum. Tilgangur heimildasamantektarinnar var að skoða hugtakið  

einmanaleiki með aldraða einstaklinga í huga og leitast við að finna svör við þeirri 

spurningu hvort sérhæfð meðferðarform geti dregið úr þeirri vanlíðan sem 

einmanaleiki veldur hinum öldruðu. Niðurstöður heimildasamantektarinnar voru þær  

að lítið hefur verið fjallað um einmanaleika meðal aldraðra almennt innan 

hjúkrunarstéttarinnar. Niðurstöður rannsóka benda til að jákvæð félagsleg samskipti 

séu mikilvægur þáttur sem bæti líðan og lini þjáningar sem fylgja einmanaleikanum. 

Við lestur heimilda kom í ljós að upprifjun minninga sem  meðferðarform er talsvert 

notað af fagfólki sem kemur að umönnun aldraðra. Þáttur hjúkrunarfræðinga og 

skynjun þeirra og skilningur á vandamálinu einmanaleiki er mikilvægur þegar þessu 

meðferðarformi er beitt. Með fjölgun aldraðra á næstu árum mun öldrunarhjúkrun 

væntanlega verða stærri þáttur innan hjúkrunar en nú er.  Auka þarf umræður og  

rannsóknir til að stuðla að gæðum í hjúkrun aldraðra og efla  klínískan 

þekkingargrunn í starfi hjúkrunarfræðinga.   

 

Lykilorð: einmanaleiki og aldraðir, upprifjun minninga  og meðferð, minningar.  
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Abstract 

This literature review vas based on articles from from Medline, AARP ageline, 

PubMed, Proquist 5000, Cinahl and Journal@ovd.full text on the world wide web. 

The purpose of the literature review is to examine the concept loneliness in relation to 

older people and to see wether a specific treatment known as reminiscence therapy 

can ease the uncomfortable feeling loneliness causes older people. Furthermore, the 

puestion is asked wether this therapy is a form of threatment nurses can utilize in their 

work.  The conclusion of the literature rewiew is that very little has been said and 

written on loneliness and older people in general amongst nurses. The literature 

review also uncovered that good social communication among older people  can ease 

the suffering and pain loneliness cause them. It also became evident that reminiscence 

therapy is then a form of threatment  nurses use to ease the suffering and pain 

loneliness causes older people. This form of therapy is known but not used in general 

by nurses. The sciense of nursing can learn a lot from understanding the problem 

loneliness causes. That is done by understanding and illuminatin practical knowledge 

considering loneliness.  The number of older people who are treated as patients in 

hospitals is growing which means that understanding loneliness will be of great 

importance in the future of the science of nursing.  

 

Key words: Loneliness and older people, reminiscence therapy, threatment, 
memories.    
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