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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvaða úrræðum er hægt að beita þegar kemur 

að þunglyndi og kvíða hjá öldruðum. Hvort það eru önnur betri meðferðrarúrræði sem 

koma til greina heldur en þunglyndislyf, þá kannski viðtalsmeðferðir, Eden 

hugmyndafræðin, hreyfing, gæludýr eða raflækningar. Þar sem hlutfall aldraðra í 

þjóðfélaginu fer vaxandi og hraði nútímasamfélags er mikill, þá gefur fólk sér ekki allt of 

mikinn tíma í mannleg samskipti. Á dvalar- og hjúkrunarheimilum gefst ekki alltaf tími fyrir 

starfsfólkið að spjalla við þá öldruðu og eru þá þunglyndislyfin kannski nærtækasta 

meðferðin fyrir aldraðan íbúa með þunglyndiseinkenni. 

Niðurstöður þessarar ritgerðar benda til þess að notkun geðlyfja hjá þessum 

aldurshóp sé mjög mikil og mest ef miðað er við aðra aldurshópa. Þó virðist tíðni 

þunglyndis meðal aldraðra ekki vera eins mikil og lyfjanotkunin bendir til. Hérlendis er 

notkun þunglyndislyfja, sérstaklega hjá öldruðum, töluvert hærri en á hinum 

Norðurlöndunum. 

Einnig benda niðurstöður til þess að með beitingu annarra úrræða eins og 

samtalsmeðferða, hvort sem er einstaklings eða í hópum, Eden hugmyndafræðinnar, 

gæludýra eða hreyfingar þá mætti draga mikið úr þunglyndis einkennum hjá öldruðum. 

Einnig eru raflækningar taldar henta betur fyrir aldraða en þunglyndislyfin, þar sem mikilla 

aukaverkanna verður oft vart hjá öldruðum af þeim lyfjum. 

Það virðist vera mikil þörf á breytingum þegar kemur að meðferðarúrræðum fyrir 

þunglynda eldri borgara því er ekki æskilegt að grípa strax til þunglyndislyfja. Bæta mætti 

fræðslu meðal starfsfólks dvalar- og hjúkrunarheimila svo betur gangi að greina einkenni 

á upphafsstigum og greina þau frá öðrum einkennum sem fylgja því að eldast. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð á vormisseri 2016 og er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Aðalleiðbeinandi minn var Sigurveig H. 

Sigurðardóttir dósent og deildarforseti við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og 

aðstoðarleiðbeinandi Sigrún Ingvarsdóttir félagsráðgjafi hjá Reykjavíkurborg. Færi ég 

þeim bestu þakkir fyrir veitta aðstoð. Sambýlismaður minn fær hjartans þakkir fyrir 

þolinmæðina og dætur mínar fá sömuleiðis hjartans þakkir fyrir að stappa í mig stálinu og 

hvetja mig áfram þegar illa gekk. Stórfjölskyldan fær einnig þakkir fyrir veittan stuðning 

þó sérstaklega Ásta systir fyrir yfirlestur ásamt fyrrverandi mági mínum Þórarni Torfasyni. 
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1 Inngangur 

Notkun þunglyndislyfja er mun meiri hér á landi en á hinum Norðurlöndunum og einna 

hæst hjá elsta aldurshópnum (NOMESKO, 2014). Er þessi lyfjanotkun meðal aldraðra í 

samræmi við það hversu margir þjást af þunglyndi? Þegar skoðaðar eru tölur frá Eurostat 

(e.d.) þá benda þær til þess að ekki sé samræmi á milli þunglyndislyfjanotkunar og þess 

hversu margir þjást af þunglyndi í þessum aldurshóp. Nokkrir samverkandi þættir gætu 

mögulega skýrt þessa skekkju, svo sem hraði samfélagsins, tímaskortur hjá 

umönnunaraðilum aldraðra eða ekki rétt greining þegar kemur að þunglyndi aldraðra 

(Hjörleifsson, Iden og Ruths, 2011). 

Þunglyndi er sá sjúkdómur sem hvílir einna þyngst á heiminum í dag og er ein af aðal 

orsökum þess að einstaklingar verða öryrkjar (WHO, 2015b). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni þjást um það bil 15% 60 ára og eldri af einhverskonar 

geðsjúkdómum (WHO, 2015a). 

Þjóðir heims eldast mjög hratt og eru aldraðir 12% af heildarfjölda mannkyns. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO – World Health Organization) spáir að sú tala 

muni um það bil tvöföldast árið 2050 eða 22% (WHO, 2015a). Aldurssamsetning íslensku 

þjóðarinnar hefur að sama skapi breyst mikið síðustu árin og hefur fjölgað mikið í hópi 

aldraðra. Af þessum sökum er nauðsynlegt að huga að því hvort verið sé að veita þessum 

stækkandi hópi bestu hugsanlegu þjónustu sem völ er á. Þá er einnig vert að hafa í huga 

hve mikill hraði er í nútíma þjóðfélagi og ekki allir sem gefa sér tíma til að heimsækja og 

huga að öldruðum ættmennum sínum sem búa á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Einnig 

eru margir sem búa einir og eru jafnvel félagslega einangraðir (Sigrún H. Þorgrímsdóttir, 

2005). 

Nafnorðið öldrun var ekki til fyrr en um 1970. Fyrir þann tíma var talað um hrörnun 

eða afturför. Í orðinu öldrun fellst aftur á móti engin merking um líkamlega eða andlega 

hnignun, aðeins að árin séu að færast yfir. Hver telst aldraður og hver ekki er ekki alltaf 

skýrt, jafnvel fólki um sjötugt finnst það ekki gamalt. Ekki eru allsstaðar sömu viðmiðum 

hvenær fólk telst aldrað en hér á landi eru lög sem segja til um ellilífeyri, en þann rétt 

öðlast einstaklingar 67 ára (Jón Björnsson, 1996a; Lög um almannatryggingar nr. 

100/2007). 
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Í dag getur einstaklingur búist við að verða 70-100 ára (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2006). Þær breytingar sem verða þegar við eldumst eru líffræðilegar, sálfræðilegar og 

félagslegar. Líffræðilegur aldur stjórnast af tvennskonar skýringarlíkönum, sem gjarnan 

togast á, það er svokallað klukkulíkan og líkanið af vélinni. Það fyrrnefnda eru þá innri 

þættir, svo sem erfðir og þess háttar en það síðar nefnda eru utanaðkomandi þættir eins 

og vinnuálag, heilbrigt líferni og lækningar. Þegar talað er um sálfræðilegar breytingar er 

það hugsunin sem gildir. Hvernig sá aldraði sér sjálfan sig og hvar hann staðsetur sig á 

æviferlinum (Jón Björnsson, 1996a). Tveir jafn gamlir einstaklingar geta litið ólíkum 

augum á sjálfa sig. Annar telur sig fjörgamlan og hrumann, kannski vegna slæmrar heilsu, 

á meðan hinn er ungur í anda, við mjög góða heilsu og upplifir sig sem slíkan. Einnig getur 

ástvinamissir haft mikið að segja þegar kemur að sálfræðilegum breytingum, 

einstaklingnum getur fundist hann vera eldri en ella (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Félagslegar breytingar eru svo þær breytingar sem verða á afstöðu samfélagsins til hins 

aldraða. Hvers konar væntingar eru gerðar til hans og þær breytingar sem verða á 

réttindum hans og skyldum (Jón Björnsson, 1996a). Viðhorfin hafa breyst í gegn um tíðina 

með upplýstara samfélagi (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Því þurfum við að huga vel að andlegri líðan eldri kynslóða og hjálpa þeim með öllum 

tiltækum ráðum að vinna úr sínum andlegu erfiðleikum. Því tel ég nauðsynlegt að skoða 

þessi mál með heildarsýn að leiðarljósi og svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Er geðlyfjanotkun aldraðra mikil á Íslandi, miðað við hin Norðurlöndin? 

• Hvað getur dregið úr geðlyfjanotkun aldraðra á Íslandi? 

Í þessari ritgerð mun ég þó aðalega horfa til þeirra sem búa á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum en til að svara þessum spurningum mun ég notast við bækur um 

málefnið, ritrýndar fræðigreinar, ýmsar rannsóknir sem snúa að öldruðum og heimasíður. 

Ritgerðin hefst á tveimur skilgreiningum: annars vegar skilgreining á öldrun og hins vegar 

skilgreining á þunglyndi og kvíða. Farið verður yfir kenningar í öldrunarfræðum og þær 

tengdar við efni ritgerðarinnar. Gerð verður grein fyrir þeim úrræðum sem hægt er að 

beita til að meðhöndla þunglyndi og kvíða hjá öldruðum. Að lokum verður samantekt á 

efninu og niðurstöður byggðar á því lesefni sem vitnað hefur verið til. 
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2 Kenningarleg nálgun 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram í gegn um tíðina sem eiga að segja til um það 

hvaða áhrif öldrun hefur á einstaklinginn. Hér á eftir verður sagt frá 

hlédrægnikenningunni, öldrunarinnsæiskenningunni, hlutverkakenningunni, 

samfellukenningunni, athafnakenningunni og þroskakenningu Eriksons. 

2.1 Hlédrægnikenning (e. disengagement theory) 

Hlédrægnikenningin var sett fram af E. Cumming og W. E. Henry á árunum 1957-1960 

með rannsókn sem gerð var á fimm árum og voru þátttakendur 50 – 90 ára, við góða 

heilsu og fjárhagslegt sjálfstæði (Cumming, 1963). Samkvæmt kenningunni dregur smám 

saman úr samfélagslegri þátttöku með hækkandi aldri og breytingar verða á hlutverki 

hvers og eins en jafnframt dregur samfélagið úr þeim kröfum sem á einstaklingnum hvíla. 

Sá aldraði færist fjær samfélaginu og samfélagið færist frá þeim aldraða á sama tíma, 

þetta er í raun gagnkvæmt fyrirkomulag sem allir græða á. Einnig dregur úr skyldum þess 

aldraða gagnvart sínum nánustu og ró færist yfir og skiptir þá ástand hans engu máli, 

samkvæmt kenningunni, hvorki líkamlegt eða andlegt. Þetta er talið draga úr þeim 

áhrifum sem fráfall þess aldraða hefur á samfélagið�. (Berk, 2007) 

Aldraðir öðlast í sumum samfélögum ný hlutverk við ákveðin tímamót og kjósa jafnvel 

að hætta strax að vinna þegar kostur gefst. Ekki eru þó allir sem draga sig sjálfviljugir í hlé 

heldur eru tækifærin til þátttöku ekki jafn mörg og áður. Gera má ráð fyrir að eftir því sem 

félagslegur stuðningur er meiri því betur gangi hinum aldraða að draga sig í hlé, án þess 

að það raski andlegu jafnvægi hans (Berk, 2007). En margir upplifa efa, finnist þeir ekki 

hafa staðið sig sem skyldi og verða daprir fyrir bragðið (Cumming, 1963). Ekki eru allir á 

eitt sáttir við hlédrægnikenninguna því ekkert sannar það að aldraðir dragi sig sjálfviljugir 

í hlé og hefur því kenningin verið á undanhaldi (Berk, 2007). 

2.2 Öldrunarinnsæiskenning (e. gerotranscendence theory) 

Öldrunarinnsæiskenningin á upphaf sitt hjá öldrunarfræðiprófessornum Lars Tornstam 

um 1989 og fjallar um að eftir því sem árin færast yfir þá skilgreinir einstaklingurinn 

raunveruleikann upp á nýtt. Hann öðlast nýja sýn á sjálfan sig og tilveruna alla. Tornstam 

taldi líf einstaklings skiptast í þrjár víddir sem taka stöðugum breytingum, alheimsvídd, 

vídd sjálfsins og vídd félags- og persónulegra tengsla. Með alheimsvídd á hann við að 
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einstaklingur upplifir sig sem hluta af stærri heild, alheiminum. Óttinn við að deyja fari 

þverrandi og í staðinn koma aukin tengsl við komandi og fyrri kynslóðir. Þörfin fyrir  að 

skilja allt verður minni og hversdagurinn öðlast mikilvægari sess. Í vídd sjálfsins verður 

aukið innsæi og einstaklingurinn öðlast hæfileika til að gera grín að sjálfum sér. Hugurinn 

leitar til bernskunnar og með lífsvisku áttar einstaklingurinn sig á að með mismunandi 

lífsreynslu mótast hann sem persóna (Ingunn Stefánsdóttir, 2009). Hann uppgötvar 

jafnvel alveg nýjar hliðar á sjálfum sér. Sumar slæmar og aðrar góðar, en óeigingirni er 

ríkjandi í þessari vídd (Helga S. Ragnarsdóttir, 2006). Í vídd félags- og persónulegra tengsla 

verður einstaklingurinn vandlátari á hvað hann eyðir tíma sínum í og með hverjum hann 

eyðir honum. Sambönd sem eru náin öðlast meira vægi en yfirborðsleg sambönd en á 

sama tíma eykst einnig þörfin fyrir einveru. Barnsleg hegðun kemur upp á yfirborðið með 

leikgleði og frelsistilfinningu, það andlega verður yfirsterkara því efnislega (Ingunn 

Stefánsdóttir, 2009). Hlutverk fá oft nýja merkingu, ákveðin hlutverk virðast ekki þjóna 

tilgangi en önnur virðast nauðsynleg. Umburðarlyndi og víðsýni öðlast meira vægi (Helga 

S. Ragnarsdóttir, 2006). Gagnrýni á þessa kenningu felst aðallega í því hvort Tornstam telji 

það vera af líffræðilegum ástæðum að einstaklingur horfi meira til efnishyggju um miðjan 

aldur sem dregur svo aftur úr í ellinni eða að breiðara lífsform sé eðlislægt mönnum 

(Hauge, 1998). 

Gerðar hafa verið rannsóknir sem byggjast á öldrunarinnsæiskenningunni og verður 

fjallað um tvær þeirra hér á eftir. Sú fyrri er eigindleg rannsókn sem gerð var á sænsku 

hjúkrunarheimili þar sem notast var við samræðuhópa og fyrirlestra með starfsfólki 

heimilisins. Í þessum hópum var starfsfólki kynnt öldrunarinnsæiskenningin og 

leiðbeiningar um umönnun sem útbúnar voru út frá kenningunni. Gerð var könnun fyrir 

og eftir fræðsluna, bæði meðal starfsfólksins og vistmanna. Í þessari rannsókn kom meðal 

annars í ljós að margt sem starfsfólk taldi áður lítilvægt í fari vistmanna fannst því eðlilegt 

eftir fræðsluna. Einnig var margt af starfsfólkinu sem hafði áður haldið að umræða um 

dauðann myndi draga hinn aldraða niður, en eftir fræðsluna sá það að þetta var hinn 

eðlilegasti hlutur að mati hins aldraða. Þegar rætt var við vistmenn eftir fræðsluna þá 

sögðu flestir að andrúmsloftið væri léttara og upplifðu þeir meiri virðingu frá starfsfólkinu 

gagnvart sér (Wadensten og Carlsson, 2007). Seinni rannsóknin var fór fram í Kína, þar 

sem notast var við samskonar samræðuhópa sem byggðir voru á 

öldrunarinnsæiskenningunni. Þar voru aldraðir hvattir til að tjá sig um allt sem viðkom því 
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að eldast og þær breytingar sem það hafði í för með sér. Viðhorf þeirra til þess að eldast, 

upplifanir og tilfinningar. Þeir öldruðu sem þátt tóku í rannsókninni sýndu mun minni 

einkenni þunglyndis eftir meðferðina heldur en samanburðarhópurinn (Wang, Lin og 

Hsich, 2011). 

2.3 Hlutverkakenning (e. role theory) 

Hlutverk eru mismunandi á milli einstaklinga, dóttir, móðir og læknir eru allt hlutverk sem 

sami einstaklingur getur haft. Við höfum mismunandi hlutverk innan fjölskyldu og innan 

samfélagsins. Þegar við eldumst breytast hlutverkin sem við höfum, sem dæmi má nefna 

að þegar kona eignast barn þá verður hún móðir. Annar einstaklingur hættir að vinna 

sökum aldurs, verður ellilífeyrisþegi í stað kennara. Með breyttu samfélagi kippum við 

okkur ekkert upp við að heyra af rúmlega tvítugum eiganda tölvufyrirtækis, þrjátíu og 

fimm ára ömmu, sextugum háskólanema og svo mætti lengi telja. Allt eru þetta breytingar 

á hlutverkum á lífsleiðinni (Hillier og Barrow, 2011). Hvort sem breytingarnar sem valda 

þessum hlutverkaskiptum eru líffræðilegar eða samfélagslegar (Cumming, 1963) þá geta 

þessar breytingar haft mikil áhrif á þann aldraða. Það getur valdið angist hjá einstaklingum 

á efri árum að fara á eftirlaun, missa ökuréttindin, flytja á stofnun og selja heimilið sitt. 

Það er mikilvægt fyrir þann aldraða að finna að hann hafi sjálfur stjórn á lífi sínu, það eykur 

lífsánægjuna (Hillier og Barrow, 2011). 

Parson kom fram með hlutverkakenninguna árið 1942 (Krause, Herzog og Baker, 

1992) sem segir frá því hversu mikil áhrif hlutverkamissir getur haft á þann aldraða. Að 

þurfa að láta hlutverk af hendi getur valdið því að sá aldraði upplifi að hann hafi ekki 

lengur stjórn á eigin lífi (Moen, Dempster-McClain og Williams, 1992). Melvin Seeman 

(1959) segir að hægt sé að útskýra þetta með fimm hugtökum. Það er vanmáttur (e. 

powerlessness), tilgangsleysi (e. meaninglessness), skortur á félagslegum tengslum (e. 

normlessness), einangrun (e. isolation) og að útiloka sjálfan sig (e. self-estrangement). 

Þessi fimm hugtök er hægt að tengja við líðan þess aldraða, hann finnur ekki lengur þá 

vellíðan og lífsánægju sem hann hafði meðan hann hafði sjálfur stjórn á hlutverkum 

sínum. 

Talsverður munur getur verið á upplifun kynjanna af því að eldast. Sumum körlum 

finnst þeir loksins hafa tíma fyrir eitthvað annað en að skaffa til heimilisins og eyða þá 

gæðastundum með barnabörnunum. En konur upplifa frekar frelsi, hafa ekki lengur 
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hlutverki að gegna við uppeldi og upplifa sig sjálfstæðari (Moen, Dempster-McClain og 

Williams, 1992). Þó er vert að nefna að með breytingum eins og feðraorlofi deilist 

foreldraábyrgð meira og eru líkur á að kynjahlutverk hafi einnig breyst í kjölfarið (Ingólfur 

V. Gíslason, 2009). 

Gerðar hafa verið langtímarannsóknir á hlutverkum aldraðra, þar sem skoðaðar eru 

breytingar á hlutverkum þegar fólk eldist. Þessar rannsóknir hafa sýnt að konur sem hafa 

upplifað fátækt, að þurfa að hafa fyrir hlutunum, verða úrræðabetri og sjálfsöruggari með 

árunum. En þær konur sem ekki höfðu upplifað erfiða tíma fyrr en á efri árum voru ekki 

eins úrræðagóðar og var hættara við depurð. Þó kemur einnig í ljós að flestir aldraðir líta 

jákvætt á lífið og velta sér ekki upp úr því neikvæða (Hillier og Barrow, 2011). 

2.4 Samfellukenning (continuity theory) 

Robert Atchley kom fram með samfellukenninguna árið 1989 (Atchley, 2000). Þeir sem 

aðhyllast hana telja að persónan breytist ekki við það að eldast. Til dæmis ef einstaklingur 

er feiminn sem barn þá verður hann það út ævina, hann getur kannski lært að fela það og 

aðlagast því en inn við beinið er hann alltaf feiminn eða hlédrægur. Talið er að við 

aðlögumst breyttum aðstæðum í því samfélagi sem við búum í en séum alltaf sami 

kjarninn. Rannsóknir sýna að aðlögunarhæfni einstaklinga þróast með aldrinum. Þær 

draga úr þeirri staðalímynd aldraðra, að þeir séu ósveigjanlegir, úrillir, íhaldssamir og 

óánægðir með lífið. Samfellukenningin styður þetta með því að segja að ekki séu öll 

gamalmenni eins ekki frekar en að öll börn séu eins (Hillier og Barrow, 2011). Þessi 

kenning felur einna helst í sér að allir einstaklingar eru ólíkir, hvort sem er ungir eða aldnir. 

Við það að eldast verðum við ekki öll eins. Einstaklingar reyna eftir fremsta megni að hafa 

samfellu í lífi sínu, einkum þegar líða tekur á efri árin (Jón Björnsson, 1996b) en ef ekki 

tekst vel til getur það orðið til þess að hann þrói með sér þunglyndi og kvíða (Atchley, 

2000). Þetta felur í sér að þjónusta við aldraða þarf að vera fjölbreytt til að þjóna sem 

breiðustum hóp aldraðra (Jón Björnsson, 1996b). 

2.5 Athafnakenning/Virknikenning (e. activity theory) 

Athafnakenningin segir að lífshamingjan felist í vinnusemi, ekki einungis á yngri árum 

heldur einnig í ellinni. Kenningin heldur því fram að þegar sá aldraði lætur af störfum 

sökum aldurs þá þurfi hann að viðhalda vinnuseminni á annan hátt, til dæmis með 
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áhugamálum eða félagsstarfi (Hillier og Barrow, 2011). Þeir eiga að hafna því að hrörnun 

eigi sér stað og vinna gegn henni. Ekki er talið neinu skipta hvort einstaklingurinn hafi 

verið athafnasamur á yngri árum, athafnasemi í ellinni er það sem reynist honum best. 

Þeim sem ná að viðhalda vinnuseminni hlotnast jákvæð sjálfsmynd og ánægja með lífið 

og eiga þar af leiðandi ánægjulegt ævikvöld. Gagnrýni á þessa kenningu hefur komið fram 

og er þar meðal annars talað um algildi hennar, að verið sé að tala um alla aldraða (Jón 

Björnsson, 1996b). Ekki eru allir til að mynda jafn viljugir að taka þátt í félagslífi. Ef 

einstaklingurinn hefur ekki gert það á sínum yngri árum þá er hann jafnvel bara mjög 

ánægður að vera mikið einn. Það jákvæða er þó að hvatning til virkni er góð fyrir 

einstaklinginn og samfélagið allt (Jón Björnsson, 1996a). 

2.6 Þroskakenning Eriksons 

Erik Erikson skipti ævinni upp í átta stig sem hann segir hvert um sig einkennast af 

óhjákvæmilegum átökum. Hann taldi samspil erfða og umhverfis á lífsleiðinni gera okkur 

að því sem við erum. Við þyrftum að yfirstíga hindranir í hverju stigi fyrir sig og útkoman, 

hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð, fylgir okkur upp í næsta stig (Jón Björnsson, 1996b; 

Hillier og Barrow, 2011). Frá fæðingu til tvítugs eiga sér stað fyrstu sex stigin en síðustu 

tvö frá tvítugu og fram yfir sextugt (Hillier og Barrow, 2011). 

Þar sem þessi ritgerð fjallar um aldraða þá verður aðeins farið nánar í síðasta stigið. Í 

lokastiginu kemur einstaklingur til með að skoða reynslu sína og reyna að átta sig á 

merkingu þess lífs sem hann hefur lifað. Hvort það hafi verið vel heppnað lífshlaup eða 

hlaðið merkingarleysi og örvæntingu. Ástæðan fyrir þessu ferli, segir Erikson að sé 

undirbúningur einstaklingsins til að yfirgefa jarðlífið með friði og þá vissu að hafa áorkað 

einhverju. Ef útkoman er jákvæð þá tekst viðkomandi að hverfa frá með frið í hjarta en ef 

um neikvæða útkomu er að ræða þá er það versta upplifun sem hægt er að hugsa sér, að 

mati Eriksons (Hillier og Barrow, 2011). 

Fræðimaðurinn R. Peck bætti við mynd Eriksons af síðustu tveimur stigunum. Hann 

taldi þrenn átök sem sá aldraði þyrfti að ganga í gegn um. Þau fyrstu tengjast starfslokum. 

Hann segir einstaklinginn ekki mega vera of bundin af atvinnunni, það er að segja, hún sé 

ekki það stór hluti af sjálfsmyndinni að eftir starfslok standi hann eftir með þá tilfinningu 

að vera einskis nýtur. Peck segir einstaklinginn þá þurfa að finna eitthvað sem kemur í 

staðinn fyrir atvinnuna. Ekki reynist öllum þetta auðvelt, sér í lagi þeirri kynslóð sem nú 



16 

er elst. Þau lifðu flest við mikla vinnusemi og féll þeim nánast aldrei verk úr hendi (Jón 

Björnsson, 1996b). Enda hefur vinnusemi talist dyggð hjá Íslendingum og verið stór hluti 

af sjálfsmyndinni (Sarpur – Menningarsögulegt gagnasafn, e.d.). Önnur átökin tengjast 

hrörnun og afturför. Þessi átök einkennast af því að einstaklingar geta farið að velta sér 

upp úr þeirri hrörnun sem er í gangi. Jafnvel tala látlaust um hana, verki sem henni fylgja 

eða annað. Þarna segir Peck að hinn aldraði þurfi að hefja sig yfir hrörnunina en ekki 

bindast henni og velta sér upp úr henni, þrátt fyrir heilsubresti og kraftleysi. Hann eigi 

heldur að njóta lífsins eins og kostur er. Þriðju átökin snúast svo um dauðann. Peck telur 

að einstaklingurinn þurfi  að sætta sig við að dauðinn er á næsta leyti, halda ró sinni og 

ekki öfundast út í þá sem erfa skulu landið. Sumir verða örvæntingafullir við þessa 

tilhugsun en aðrir virðast sáttir við sitt framlag um ævina. Þessi þriðju átök eru ekki svo 

ólík áttunda stigi Eriksons þar sem síðasta þrautin felst í því hvort einstaklingurinn sé 

sáttur við líf sitt og finnist kveðjan tímabær (Jón Björnsson, 1996b). Þó segir Erikson að 

það geti einungis átt sér stað hafi einstaklingurinn leitt til lykta allar hinar sjö þrautirnar 

(Beckett og Taylor, 2010). 
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3 Þunglyndi og meðhöndlun þess 

Aldraðir sem þjást af þunglyndi eru fæstir í meðferð hjá geðlækni (Hillier og Barrow, 

2011). Til að veita öldruðum sem besta meðhöndlun þá er ekki síður mikilvægt að þjálfa 

alla þá sem koma að þjónustu við aldraða í því að koma auga á þunglyndiseinkenni eins 

og önnur sjúkdómseinkenni (WHO, 2015a). 

Ýmsum aðferðum er hægt að beita til að meðhöndla þunglyndi aldraðra svo sem 

sálfræðimeðferð, hugrænni atferlismeðferð, þunglyndislyfjum og rafstraum (Hillier og 

Barrow, 2011; Kessing, 2015a). Einnig er hægt að auka eða viðhalda virkni þess aldraða 

með dansi, spilamennsku, tónlist eða vinnu við handverk og auka félagslega virkni með 

heimsóknum (Hillier og Barrow, 2011). 

3.1 Þunglyndi og kvíði 

Þunglyndi er ein tegund geðsjúkdóms (Kessing, 2015a) og er sú tegund sem hvað þyngst 

hvílir á þjóðfélögum heims. Örorka er að stærstum hluta skýrð með þunglyndi (WHO, 

2015b). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telur að 20% fólks 60 ára og eldri þjáist af 

einhverskonar geðsjúkdómum, þar af 17,4% með þunglyndi og um 3,8% sem þjást af 

kvíðaröskun (WHO, 2015a). Þegar tölur frá WHO um geðlyfjanotkun hér á landi eru 

skoðaðar er hægt að draga þá ályktun að mun fleiri aldraðir þjáist af þunglyndi heldur en 

yngra fólk (sjá mynd 1). Einnig vekur athygli geðlyfjanotkun er mun meiri meðal kvenna 

en karla (NOMESKO, 2014). 

 

Mynd 1 Notkun geðlyfja á Íslandi 2013 (NOMESKO, 2014) 
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En samkvæmt tölum frá Eurostat (sjá mynd 2) er raunin önnur. Þar koma fram tölur 

um þá sem segjast þjást af kvíða eða þunglyndi og sést að tölurnar eru í engu samræmi 

við þunglyndislyfjanotkun (Eurostat, e.d.). Einnig hafa verið gerðar rannsóknir sem styðja 

þessar tölur Eurostat (Broadhead,Blazer, George og Tse, 1990). Það mætti velta fyrir sér 

hver ástæða þessa ósamræmis er. Hvort gripið sé til geðlyfja án þess að önnur úrræði séu 

skoðuð og ekki hugsað út í að beita öðrum aðferðum til að létta á þunglyndiseinkennum 

hjá öldruðum (Hjörleifsson, Iden og Ruths, 2011). 

 

Mynd 2 Kvíði og þunglyndi á Íslandi, eftir aldri 2012 (Eurostat, e.d.) 
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svefnvandamálum, breytingu á matarlyst, og fleira (Hjörleifsson, Iden og Ruths, 2011; 

WHO, 2015a). Einnig dregur mikið úr vitrænni starfsemi í alvarlegustu þunglyndis 

tilfellunum og er þeim því oft ruglað saman við heilabilun (Kral og Emery, 1989). Það sem 

gerir mögulega fagfólki erfitt fyrir að greina þunglyndi hjá öldruðum er hversu ólík 

einkenni eru hjá öldruðum miðað við yngra fólk. Það er sterk fylgni á milli þunglyndis og 

lítils svefns hjá öldruðum (Hillier og Barrow, 2011) en hjá yngri einstaklingum eru 

svefntruflanir og aukin svefn einkenni þunglyndis (WHO, 2015b). Einnig má oft sjá að 

meiri pirringur og skapbrestir eru hluti af einkennum þunglyndisins hjá yngra fólki 

(Hankin, 2006) en það er ekki talið til einkenna hjá öldruðum (Hillier og Barrow, (2011). 

Aldraðir eru í meiri hættu á að fá líkamleg einkenni og jafnvel verða fyrir einhverskonar 

fötlun þegar þeir þjást af þunglyndi (Broadhead,Blazer, George og Tse, 1990). 

Þunglyndi getur bæði orsakast af arfgengi kvillans og utanaðkomandi streituvöldum. 

Til að mynda getur orsökina verið að finna í arfgengi gens sem eykur hættuna á að 

einstaklingur bregðist illa við utanaðkomandi streitu og þróar fyrr með sér 

þunglyndiseinkenni en ella (Kessing, 2015b). Taugaboðefni eins og til dæmis noradrenalín 

og serótónín geta verið úr jafnvægi hjá þeim sem þjást af þunglyndi (Kessing, 2015a). 

Einnig getur verið um að ræða hæg efnaskipti. Utanaðkomandi atriði sem geta valdið því 

að einstaklingur þróar með sér þunglyndi, geta til dæmis verið félagslegar aðstæður, 

ótraust uppvaxtarskilyrði, líkamlegt óheilbrigði og efnahagslegar aðstæður (Kessing, 

2015b). Líkamlegir sjúkdómar geta haft þau áhrif að einstaklingur þróar með sér 

þunglyndi og má þá nefna lungna- og hjartasjúkdóma. En einnig er þeim þunglynda 

hættara við því að hraka líkamlega hraðar en eðlilegt getur talist við hækkandi aldur 

(WHO, 2015a). 

Breytingar með hækkandi aldri eru líffræðilegar, sálfræðilegar og félagslegar (Jón 

Björnsson, 1996a). Þessar breytingar geta gert það að verkum að aldraðir þróa með sér 

þunglyndiseinkenni (Halldór Kolbeinsson, 1996). Við innlögn á hjúkrunar- og dvalarheimili 

upplifa einnig margir aldraðir að verið sé að skilja þá frá fjölskyldunni og þeir finna fyrir 

depurð, einmanaleika og einangrun (Colombo, Buono, Smania, Raviola og De Leo, 2006). 

Kveikjan að þunglyndi hjá öldruðum er oft og tíðum andlát fjölskyldumeðlims, maka eða 

vinar. Aldraður einstaklingur hefur jafnvel ekki sýnt nein einkenni þunglyndis á sínum 
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yngri árum (Hillier og Barrow, 2011). Einnig getur verið minnkaður hreyfanleiki, krónískir 

verkir, viðkvæmni og minnkuð félagsleg tengsl vegna starfsloka eða annars (WHO, 2015a). 

Það hefur sýnt sig að kvíði fylgir þunglyndi oft og tíðum, þetta er frekar regla en 

undantekning. Viðvarandi einkenni eins og felmturröskun eða áfallastreituröskun, 

svefnörðugleikar og ótti við að missa stjórn á kvíðaástandinu geta aukið líkurnar á því að 

kvíði verði fylgifiskur þunglyndis. Þó sérstaklega ef öll þessi einkenni koma fram samtímis 

(Braam, Copeland, Delespaul, Beekman, Como, Dewey o.fl., 2014). Ekki er þó talað um að 

aldraðir þjáist af kvíða nema hann sé viðvarandi og trufli daglegt líf þeirra. Viðvörunarkerfi 

líkamans sendir þá hættumerki án þess að hætta sé fyrir hendi og orsakar það viðvarandi 

spennuástand. Ýmis líkamleg einkenni geta fylgt þessu ástandi eins og hraður hjartsláttur 

og hjartsláttaróregla, hækkaður blóðþrýstingur svo eitthvað sé nefnt (Halldór 

Kolbeinsson, 1996). Hjá öldruðum felst óttinn oft í því að vera hræddir við einveru heima 

við eða hræddir við að vera einir úti við af ótta við að vera rændir eða eitthvað þess háttar. 

Sálfræðimeðferðir eru góðar til að hjálpa einstaklingnum að horfast í augu við óttann og 

læra að takast á við hann (Hillier og Barrow, 2011). 

Í þessum hluta hefur verið farið yfir birtingarmyndir þunglyndis og kvíða, hvernig 

þunglyndi og kvíði kemur fram hjá öldruðum. Þunglyndis einkenni hjá öldruðum eru ólík 

því sem gengur og gerist hjá yngra fólki. Athygli vekur að tíðni þunglyndis hjá öldruðum 

kemur ekki heim og saman við þunglyndislyfjanotkunina. 

3.2 Lyf 

Aukning hefur orðið á þunglyndiseinkennum hjá öldruðum og hefur aukning á notkun 

þunglyndislyfja aukist í samræmi við það (Hjörleifsson, Iden og Ruths, 2011). Á árunum 

2002-2004 voru 82% íbúa á hjúkrunarheimilum landsins sem tóku geðlyf, þar af 50% sem 

tóku þunglyndislyf (Helga Hansdóttir og Pétur G. Guðmannsson, 2013). Hvers konar 

meðferð er valin, þegar kemur að öldruðum á hjúkrunar- og dvalarheimilum, er oftast í 

höndum hjúkrunarfræðinga sem þar starfa. Fram kemur í sænskri skýrslu að oft og tíðum 

er aðeins byggt á áliti starfsfólksins á hjúkrunarheimilunum þegar lyfjum er ávísað, læknir 

sem ávísar hittir þá ekki sjúklinginn. Frá 1990 hefur þunglyndislyfjanotkun á 

hjúkrunarheimilum í Skandinavíu næstum tvöfaldast. Því virðist sem lyfjagjöf sé oft eina 

úrræðið sem í boði er þegar kemur að þunglyndi hjá öldruðum, þrátt fyrir aukaverkanir 

sem oft leggjast þungt á þann aldraða. Tímaleysi er ein af þeim ástæðum sem margir 
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hjúkrunarfræðingar nefna sem ástæðu þess að lyf eru meira notuð en aðrar meðferðir. 

Þeir hafa ekki tíma til að spjalla við heimilismenn á hjúkrunarheimilunum og virðist 

lyfjagjöf þá vera fljótlegasta og auðveldasta lausnin. Þá mætti spyrja sig að því hvort 

aukning á þunglyndislyfjagjöf á hjúkrunarheimilum sé of lítill tími til umönnunar eða 

óvönduð vinnubrögð við ávísun lyfja. Læknar eiga ekki alltaf auðvelt með að greina 

þunglyndi þegar kemur að öldruðum. Sérstaklega ekki ef þeir leggja allt sitt traust á 

hjúkrunarfræðinga hjúkrunarheimilanna og hitta ekki sjúklinga sjálfir. Oft er um að ræða 

depurð og sorg sem hægt er að vinna úr án lyfja (Hjörleifsson, Iden og Ruths, 2011). 

 

Mynd 3 Notkun geðlyfja á Norðurlöndum 2013 (NOMESKO, 2014) 

Eins og kemur fram í mynd 3 var geðlyfjanotkun hjá öldruðum þó nokkuð meiri en hjá 

öðrum aldurshópum (NOMESKO, 2014). Þó segir samfellukenningin að persónan breytist 

ekki við það að eitt eldast og aðlögunarhæfnin þróist með aldrinum (Hillier og Barrow, 

2011). Hafa ber í huga að niðurbrot lyfja hjá öldruðum hefur tvö- til þrefaldast frá því á 

yngri árum (Hilmar Kjartansson og Pálmi V. Jónsson, 1999) og milliverkun milli lyfja getur 

einnig haft slæm áhrif. Einnig hefur aukin geðlyfjanotkun aldraðra verið áhyggjuefni þar 

sem geðrofslyf hafa verið tengd við hækkandi dánartíðni hjá öldruðum með heilabilun 

(Helga Hansdóttir og Pétur G. Guðmannsson, 2013). Þessi aukning geðlyfjanotkunar á 

Íslandi veldur kannski ekki síst áhyggjum þegar horft er til þess hver aldursmunurinn er á 

þeim sem segjast þjást af þunglyndi og/eða kvíða og aldursmun notkunarinnar á lyfjunum 

(Eurostat, e.d.; NOMESKO, 2014). 
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3.2.1 Lyfjanotkun hérlendis borið saman við hin Norðurlöndin 

Geðlyfjanotkun hefur aukist hérlendis eins og á hinum Norðurlöndunum. Þó er notkunin 

hér á landi umtalsvert meiri eins og sést í töflu 1. Einnig má sjá að lægstu tölurnar eru í 

Noregi og Finnlandi og þar á eftir koma Danmörk og Svíþjóð. Aldraðar konur nota hvað 

mest magn þunglyndislyfja hérlendis, umtalsvert meira en karlarnir (NOMESKO, 2014). 

Einnig má sjá þegar skoðaðar eru tölur frá 2011 að mikill munur er á heildarkostnaði vegna 

geðlyfja á milli Danmerkur og Íslands (WHO, 2011a; WHO, 2011b). Lyfjagjöf ætti ef til vill 

ekki að vera fyrsti kostur þegar kemur að vægum þunglyndiseinkennum, í þeim tilfellum 

getur viðtalsmeðferð verið betri kostur (WHO, 2015a). 

3.3 Viðtalsmeðferðir 

Ýmsar viðtalsmeðferðir er hægt að nota við meðhöndlun á þunglyndi og kvíða og er 

hugræn atferlismeðferð ein þeirra meðferða sem mikið er notuð. Í upphafi meðferðar eru 

lagðar línurnar fyrir komandi meðferðarvinnu. Meðferðaraðili og skjólstæðingur leggja 

drög að meðferðarplani í sameiningu með áherslu á að skjólstæðingurinn vinni sjálfur að 

bata. Komið er á reglulegum viðtölum milli þeirra, svo þarf skjólstæðingurinn að vinna 

ákveðna heimavinnu. Sú heimavinna fellst í því að skrá hjá sér hvað það er sem kemur 

kvíðanum af stað, hvaða hugsanir fara um kollinn og í hvaða aðstæðum hann er. Því 

meðvitaðri sem hann verður um hvað veldur kvíðanum því fyrr nær hann að bregðast við 

í aðstæðunum. Slökunartækni er notuð til að ná tökum á svona aðstæðum og fær 

skjólstæðingurinn kennslu í þeirri tækni (Borkovec og Ruscio, 2001; Hoyer, Heiden og 

Portman, 2011). Bandarísk rannsókn leiddi í ljós að hægt er að fyrirbyggja bakslag þess 

aldraða, sem náð hefur ákveðnum bata, með því að nota samtalsmeðferðir tvisvar í viku 

yfir sex mánaða tímabil, í eina og hálfa klukkustund í senn (Reynolds III, Frank, Perel, 

Imber, Cornes, Miller o.fl., 1999). 

Einstaklingsmeðferðir taka tíma og því er ekki alltaf hægt að koma því við. Hugræn 

atferlismeðferð hefur einnig verið reynd í hópum með góðum árangri. Hjá öldruðum eru 

stundum notaðar svokallaðar endurminningagrúppur. Þá eru oft notuð umræðuefni eins 

og fyrsta ástin, ferðalög, skólaminningar og fleira. Einstaklingarnir finna þá hvað þeir eiga 

sameiginlegt og oft skapast skemmtilegar umræður sem auðvelda þeim aldraða að lifa í 

núinu (Sæmundur Haraldsson, 2001). Þetta má sjá í rannsókn sem gerð var í Kína, þar sem 

notast var við öldrunarinnsæiskenninguna til að koma á samræðuhóp. Við lok 
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rannsóknarinnar sýndu þeir sem þátt tóku í samræðuhópunum mun minni 

þunglyndiseinkenni en samanburðarhópurinn (Wang, Lin og Hsich, 2011). 

Ekki hafa þó allir þörf fyrir mikla nærveru annars fólks og vilja jafnvel vera einir 

(Ingunn Stefánsdóttir, 2009) eða njóta samveru gæludýrs (Brownie, 2011). 

3.4 Eden hugmyndafræðin 

William Thomas kom fram með Eden hugmyndafræðina árið 1991 og gengur þetta módel 

út á að auka þátttöku íbúa hjúkrunar- og dvalarheimila í ákvörðunum og ábyrgð á 

heimilunum, svo sem sjálfstæðar ákvarðanir um fótaferðatíma og háttatíma, hugsa um 

heimilisdýr og plöntur og fleira til að virkja einstaklingana (Kier og Davis, 2007). Lögð er 

áhersla á að gera heimilið lifandi með aðkomu barna, dýra og plantna til að draga úr 

einmannaleika, leiða og umkomuleysi (Brownie, 2011). Boðið er upp á aðstöðu til 

tómstundaiðkunnar og áhersla lögð á hvað hver og einn hefur gaman að. Starfsfólkið er 

hvatt til að deila áhugamálum sínum með heimilisfólkinu. Þessi aðferð er talin hafa mjög 

góð áhrif á íbúa hjúkrunar- og dvalarheimilanna og hafa rannsóknir sýnt að áhrifanna sé 

minnkandi streita meðal íbúanna. Hundar á heimilunum eru sérstaklega taldir hafa mikið 

að segja í því sambandi (Kier og Davis, 2007). Lögð er meiri áhersla á velferð íbúanna og 

þarfir þeirra en rekstur heimilisins. Hvenær þeir fara á fætur, fara í bað og þess háttar er 

alfarið ákvörðun þeirra sjálfra en ekki starfsfólksins. Lögð er áhersla á að starfsfólkið kynni 

sér bakgrunn þess aldraða, hvaða starfi hann gegndi, áhugamál, venjur og fleira sem 

einkenndi líf hans áður en hann flutti á dvalarheimilið (Sampsell, 2003). Rannsóknir hafa 

sýnt að við innleiðingu þessa módels á hjúkrunar- og dvalarheimili þá hafi lyfjakostnaður 

lækkað, tíðni sýkinga lækkað, ánægja heimilismanna, aðstandenda og starfsfólks aukist. 

Endurnýjun starfsmanna minnkaði og kvartanir heimilismanna og aðstandenda minnkuðu 

til muna. Einnig hafi félagslífið á heimilunum blómstrað (Brownie, 2011; Andersen og 

Spiers, 2015). Lögð er áhersla á að vera ekki með of fasta tímaramma, heldur gera hlutina 

á þeim tíma sem sá aldraði óskar. Þannig er hægt að gera umhverfið líkara heimili en 

stofnun. Ekki eru þó allir á eitt sáttir við þetta módel. Fram hefur komið óánægja frá 

starfsfólki sem fer eitt með umönnun ákveðinna einstaklinga innan deildar. Þeim finnst 

þeir ekki lengur þekkja hina íbúa deildarinnar og finnst það hafa of mikla ábyrgð. Ekki er 

lengur um samvinnu að ræða og þeir einangrast frá hinu starfsfólkinu (Andersen og 

Spiers, 2015). 
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Kenningarnar sem falla að Eden hugmyndafræðinni eru: Hlutverkakenningin, þrátt 

fyrir nýtt hlutverk upplifir hinn aldraði að hann er einhvers virði. Samfellukenninginn, hinn 

aldraði er áfram við stjórnvölin í eigin lífi. Athafnakenningin, hinn aldraði hefur áfram 

skyldum að gegna þrátt fyrir flutninga á dvalar- og hjúkrunarheimili. 

Öldrunarinnsæiskenningin, hinn aldraði gerir sér grein fyrir því hvernig hann vill eyða tíma 

sínum. 

Hlédrægnikenningin á ekki við þessa hugmyndafræði, enda ekkert sem bendir til þess 

að sá aldraði sé að draga sig svo mikið í hlé. 

3.5 Hreyfing 

Hreyfing er ein af þeim meðferðum sem mælt er með ef einstaklingur er með 

þunglyndiseinkenni. Líkaminn helst heilbrigðari og einnig dregur hreyfing úr 

streitueinkennum (WHO, 2012). Rannsóknir sýna að hreyfing getur viðhaldið góðri 

geðheilsu og einnig bætt andlega heilsu þeirra sem glíma við langvarandi þunglyndi 

(Richardson, Faulkner, McDevitt, Skrinar, Hutchinson og Piette, 2005; Dobson, Hollon, 

Dimidjian, Schmaling, Kohlenberg, Gallop o. fl., 2006), sérstaklega hjá eldra fólki (Cotman, 

Berchtold og Christie, 2007). Þeim sem þjást af þunglyndi hentar oft vel að hafa skipulagða 

hreyfingu, skipulagða af öðrum en þeim sjálfum. Gott er að skipuleggja tíma fyrir hóp fólks 

sem hittist og hreyfir sig saman, ekki er nauðsynlegt að þetta sé mikil hreyfing, ganga er 

alltaf góð. Þetta eykur lífsánægju og vellíðan (Soundy, Faulkner og Taylor, 2007). Ekki er 

alltaf auðvelt að fá þunglynt fólk í hreyfingu en það er algjörlega þess virði fyrir það að 

láta til leiðast (Harris, Cronkite og Moos, 2006). 

Þetta meðferðarform sem hreyfingin er, virkar ekki síður en þunglyndislyf eða aðrar 

meðferðir (Wolff, Gaudlitz, Von Lindenberger, Plag, Heinz og Ströhle, 2011). Sérstaklega 

þegar horft er til langvarandi þunglyndis, þá eru alltaf líkur á að einstaklingur falli í sama 

farið ef lyfjagjöf er hætt. En líkurnar á því minnka umtalsvert ef hreyfimeðferð er einnig 

beitt. Einnig er líklegt að einstaklingur hætti ekki að hreyfa sig reglulega þó að hinni 

eiginlegu hreyfimeðferð sé hætt (Dobson, Hollon, Dimidjian, Schmaling, Kohlenberg, 

Gallop o. fl., 2006). 
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3.6 Gæludýr 

Umgengni við gæludýr er ein þeirra aðferða sem notaðar hafa verið til að bæta líðan 

aldraðra, svo sem hundaheimsóknir eða köttur á heimilinu. Rannsóknir sýna að einkenni 

þunglyndis fara þverrandi og ánægja og jákvæðni aukast til muna (Coakley og Mahoney, 

2009; Moretti, De Ronchi, Bernabei, Marchetti, Ferrari, Forlani o.fl., 2011). Einnig hefur 

komið í ljós að gæludýraumgengni hefur þau áhrif að orkustig eykst og verkir minnka 

(Coakley og Mahoney, 2009). Nálægðin við gæludýrin hefur oft þau áhrif að sá aldraði 

ferðast í huganum aftur í tímann og rifjar upp gleðilega liðna atburð (Moretti, o.fl., 2011).  

Rannsókn sem gerð var á Ítalíu 1999-2000 sýndi samanburð á þremur hópum 

aldraðra. Einn hópurinn fékk plöntu til að hugsa um, annar fékk kanarífugl og þriðji var 

samanburðarhópur og fékk ekkert. Það sem kom í ljós í þessari rannsókn rennir stoðum 

undir það hversu góð áhrif dýr geta haft á þann aldraða. Þeir öldruðu sem fengu kanarífugl 

til að hugsa um, sýndu mun færri einkenni þunglyndis og kvíða en þeir sem fengu plöntu 

og enn færri en þeir sem ekki fengu neitt (Colombo, Buono, Smania, Raviola og De Leo, 

2006). 

Þetta meðferðarform má tengja við hlutverkakenninguna. Enda fær hinn aldraði 

þarna alveg nýtt hlutverk sem getur hjálpað honum að segja skilið við fyrra hlutverk svo 

sem atvinnu og fleira (Hillier og Barrow, 2011; Colombo, Buono, Smania, Raviola og De 

Leo, 2006). 

Einnig á athafnakenningin við hér, þar sem hinn aldraði hefur eitthvað fyrir stafni við 

að hugsa um gæludýrið, sem getur svo haft góð áhrif á andlega líðan hans (Hillier og 

Barrow, 2011; Jón Björnsson, 1996b; Colombo, Buono, Smania, Raviola og De Leo, 2006). 

3.7 Raflækningar 

Raflækningar hafa verið notaðar allt frá 1938 (Bolwig, 2011). Þær eru meðal þeirra 

meðferð sem notaðar eru við mjög alvarlegu þunglyndi hjá öldruðum. Talið er að þessi 

meðferð skili meiri árangri hjá öldruðum heldur en hjá yngra fólki. Hún hefur ekki alltaf 

fengið jákvæða umfjöllun og eru einstaklingar oft skeptískir á að gangast undir hana. 

Raflækningum er beitt þannig að komið er af stað krömpum hjá einstaklingnum með 

rafstaumum (Hallgrímur Magnússon, 2004). Þessari aðferð er sérstaklega beitt ef um er 

að ræða alvarlegt þunglyndi, geðhvarfasýki og geðklofa. Talið er að raflækningar hafi meiri 

virkni fyrir alvarlegt þunglyndi en þunglyndislyf. Einstaklingur er talin þurfa 6-12 skipti til 
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að meðferðin skili tilætluðum árangri og er mælt með 2-3 skiptum í viku (Bolwing, 2011). 

Meðferðin fer fram undir öruggu eftirliti fagfólks og er vel fylgst með lífsmörkum á meðan 

(Kristín S. Jensdóttir og Sigurður B. Stefánsson, 2010) og hefur fáar og vægar aukaverkanir 

(Hallgrímur Magnússon, 2004; Enns, Reiss og Chan, 2010). Raflækningar koma vel til 

greina sem meðferðarúrræði ef lyfjameðferð skilar ekki árangri (Bolwig, 2011). Helstu 

aukaverkanir af þessu meðferðarformi eru höfuðverkir, verkir í vöðvum, ógleði og 

einstaka sinnum uppköst. En það sem helst veldur áhyggjum hjá sjúklingum sem hyggjast 

undirgangast þessa meðferð og aðstandendum þeirra er minnistap sem getur fylgt 

meðferðinni og einnig tímabundið rugl rétt eftir meðferð. Í flestum tilfellum eru þessi 

einkenni aðeins tímabundin þó eru einstaka sjúklingar sem finna fyrir minnisleysi í lengri 

tíma (Enns, Reiss og Chan, 2010). 
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4 Félagsráðgjafi 

Þar sem aldraðir eru stækkandi hópur þá er þörfin fyrir margskonar þjónustu enn brýnni 

en áður. Ekki hafa allir aldraðir sömu þörf fyrir þjónustu félagsráðgjafa. Þeir sem hressastir 

eru og búa jafnvel enn í heimahúsum hafa oft einungis þörf fyrir ráðgjöf um réttindi sín 

og þjónustu sem þeim stendur til boða. Þeir sem verri eru til heilsunnar eða eru í slæmri 

félagslegri aðstöðu hafa meiri þörf fyrir ólík úrræði eins og dagvistun, heimaþjónustu, 

sérhannað húsnæði og jafnvel hjúkrunarheimili, þetta er dæmi um þjónustu sem 

félagsráðgjafi leiðbeinir þeim aldraða með (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Félagsráðgjafi á öldrunarsviði þarf að afla sér upplýsinga um stöðu þess aldraða og fá 

vini og fjölskyldu með í að bæta félagslega aðstöðu hans. Félagsráðgjafinn þarf að 

samhæfa þá þjónustu sem sá aldraði þarf á að halda. Það krefst mikillar þekkingar á 

kerfinu svo finna megi þá þjónustu sem þarf hverju sinni og einnig mikillar þekkingar um 

aldraða (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Sú aðferð sem flestir félagsráðgjafar á öldrunarsviði vinna eftir er þjónustustjórnun 

(e. case management). Þar sem þjónustan sem í boði er getur verið óaðgengileg og ekki 

svo auðskilin fyrir aldraða, þarfnast þeir aðstoðar við að finna þau úrræði sem þeir hafa 

þörf fyrir. Svo að þjónustan verði sem best fyrir þann aldraða þarf félagsráðgjafinn að hafa 

góða yfirsýn yfir hans mál og þau úrræði sem í boði eru og beita heildarsýn til að þjónustan 

verði sem best (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Félagsráðgjafinn notast við valdeflingu 

og veitir þannig hjálp til sjálfshjálpar, hvetur hinn aldraða til að gera sjálfur það sem hann 

getur (Farley, Smith og Boyle, 2006). Félagsráðgjafinn þarf að hafa í huga að við veikindi, 

eins og þunglyndi geta tengsl við aðstandendur og samfélagið rofnað. Gott er að virkja 

aðstandendur þannig að þeir líti á sig sem virka aðila í bataferli þess þunglynda og ná 

þannig tengslum á nýjan leik. Aðstandendur ganga stundum í gegnum ákveðið sorgarferli, 

þeir syrgja einstaklinginn eins og hann var fyrir veikindin. Skoða þarf alla þá innri og ytri 

þætti sem hafa áhrif á einstaklinginn og þá er gott að notast við virka hlustun. Hún er 

undirstaða þess að ná til einstaklingsins á hans forsendum. Við virka hlustun er 

nauðsynlegt að vera meðvitaður um að hlusta eftir sögðum og ósögðum orðum. Skynja 

tilfinningu einstaklingsins og sýna samkennd. Mikilvægt er að tengja einstaklinginn aftur 

við umheiminn svo hann geti viðhaldið virkni sinni eftir bestu getu og viðhaldið þannig 

lífsgæðum. Í þessari vinnu er heildarsýnin höfð að leiðarljósi til að ná yfirsýn yfir alla þætti 
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sem snúa að einstaklingnum (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. 

Svavarsdóttir, 2006). 

Það má segja að félagsráðgjafinn þurfi að vinna að þremur meginverkefnum þegar 

kemur að því að þjónusta aldraða: Það er að gæta að velferð hins aldraða, veita aðstoð 

við að finna úrræði þegar upp koma vandamál og aðstoða hinn aldraða svo hann geti 

sjálfur tekist á við erfiðleika sína (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Miklu máli skiptir fyrir 

öll samskipti milli þess aldraða og félagsráðgjafans að traust og virðing séu höfð að 

leiðarljósi (Farley, Smith og Boyle, 2006; Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.a). 

Félagsráðgjafinn þarf að hafa trú á þeim aldraða, að hann nýti þá hæfileika sem hann 

hefur til að finna lausn á persónulegum og félagslegum vandamálum (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.a). 

Þegar um veikindi eru að ræða hjá hinum aldraða, aðstoðar félagsráðgjafinn við að 

finna þær lausnir sem til eru svo að sá aldraði geti, þrátt fyrir veikindi sín, búið áfram við 

sem eðlilegastar aðstæður. Einnig getur verið gott að notast við þverfaglegt vinnuteymi 

svo hægt sé að horfa á þann aldraða út frá heildarsýn. Vinnuteymið samanstendur þá af 

fagaðilum sem hafa mismundandi bakgrunn og sérþekkingu á öldrunarsviði. Þeir vinna 

svo sameiginlega að lausn fyrir aldraðan skjólstæðing. Aðstandendur hafa oft og tíðum 

einnig mikla þörf fyrir aðstoð frá félagsráðgjafanum, enda eru þeir misvel í stakk búnir að 

aðstoða hinn aldraða. Álag getur orðið það mikið að þeir einfaldlega ráða ekki við 

aðstæðurnar (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Á Landspítala Háskólasjúkrahúsi er öldrunarsvið og innan þess margar deildir. 

Félagsráðgjafar eru starfandi á þessum deildum og veita þeir öldruðum og aðstandendum 

aðstoð og upplýsingar um þjónustu sem í boði er. Félagsráðgjafar eru einnig hluti af teymi 

sem halda utan um mál þess aldraða sem geta oft verið flókin. Mikilvægt er að hafa 

margar fagstéttir saman í teymi því færnitapið stafar oft af ólíkum þáttum og þá er gott 

að hafa lækni, hjúkrunarfræðing, félagsráðgjafa og fleiri sem koma að þessum krefjandi 

aðstæðum. Þessi teymi annast meðal annars skipulagningu og forgangsröðun þeirra sem 

þarfnast frekari úrræða innan öldrunarsviðsins. Einnig undirbúa þeir hinn aldraðra við 

útskrift af sjúkrahúsi og upplýsa hann og aðstandendur um hvaða þjónustuúrræði eru í 

boði eftir útskrift (Landspítali – Háskólasjúkrahús, e.d.). 
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Eitt af því sem ber að hafa í huga þegar skjólstæðingur er aldraður með þunglyndi er 

að þeir eru í meiri hættu á að verða fyrir vanrækslu og ýmiss konar ofbeldi en aðrir 

(Cooper, Katona, Finne-Soveri, Topinková, Carpenter og Livingston, 2006). Forvarnarstarf 

gegn þunglyndi hefur verið skipt upp í þrjú stig og er það fyrsta að koma í veg fyrir 

þunglyndi. Byggist það á fræðslu um þunglyndi til almennings, bæði þeirra sem eiga á 

hættu að fá þunglyndiseinkenni og aðstandenda þeirra. Annars stigs forvarnir miða að því 

að koma í veg fyrir að afturbata einstaklingar falli aftur í sama farið og áður. Að 

einstaklingur fái meðferð við hæfi og taki jafnvel viðeigandi lyf í heilt ár eftir að hann 

hættir að finna þunglyndiseinkenni. Þriðja stigið gengur út á að draga úr afleiðingum 

þunglyndis. Þetta beinist aðalega að einstaklingum sem eru með langvarandi þunglyndi 

og hafa ekki svarað vel þeim meðferðarúrræðum sem beitt hefur verið (Hallgrímur 

Magnússon, 2004). 

Innan stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa eru margar fagdeildir og er ein þeirra 

Fagdeild félagsráðgjafa í öldrunarþjónustu. Markmið þessarar fagdeildar er að stuðla að 

símenntun, framhaldsmenntun og rannsóknum á sviði öldrunarfélagsráðgjafar. Efla 

félagsráðgjafa í öldrunarþjónustu til samskipta sín í milli. Fylgjast með nýjungum á þessu 

sviði. Viðhalda fræðslu og forvarnarstarfi og vera til ráðgjafar sem stéttarfélag fyrir 

félagsráðgjafa sem starfa í félagsráðgjöf aldraðra (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.b). 
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5 Umræður og lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir þunglyndis- og kvíðaeinkenni hjá öldruðum, kenningar í 

öldrun og hvaða úrræðum er hægt að beita til að losna við þessi einkenni. Leitast var við að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Er geðlyfjanotkun aldraðra mikil á Íslandi, miðað við hin Norðurlöndin? 

 Hvað getur dregið úr geðlyfjanotkun aldraðra á Íslandi? 

Íslendingar teljast eldriborgarar við 67 ára aldur og öðlast við það rétt til ellilífeyris. 

Breytingar verða einnig á réttindum og skyldum við þessi tímamót og væntingar til 

einstaklingsins breytast. Misjafnt er hvernig einstaklingar takast á við þessar breytingar og 

hvernig heilsa þeirra er, bæði andleg og líkamleg (Jón Björnsson, 1996a). Innan þessa 

aldurshóps eru fjölbreyttir einstaklingar eins og í hverjum öðrum aldurshóp, enda geta aldraðir 

vænst þess að ná háum aldri (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Öldruðum hefur fjölgað hér á 

landi eins og reyndar í heiminum öllum (WHO, 2015a) og hefur aldurssamsetningin einnig 

breyst. Vegna þessarar fjölgunar er mikivægt að huga að þessum aldurshóp hvað varðar 

þjónustu og aðbúnað, hvort sem þeir búa enn heima eða eru á dvalar- og hjúkrunarheimilum 

(Sigrún H. Þorgrímsdóttir, 2005). Ekki er síður mikilvægt fyrir aðstandendur að huga að 

ættmennum sínum, því í þessu hraðskreiða þjóðfélagi þurfum við að gefa okkur tíma hvert 

fyrir annað. 

Aldraðir fara ekki varhluta af geðrænum sjúkdómum frekar en aðrir aldurshópar og fer 

þeim fjölgandi sem þjást af þunglyndi og kvíða (Hjörleifsson, Iden og Ruths, 2011). Notkun 

geðlyfja hjá öldruðum er þó langtum meiri en hjá yngri aldurshópum (NOMESKO, 2014). Þrátt 

fyrir að mun færri aldraðir segist þjást af þunglyndi og/eða kvíða samkvæmt tölum frá Eurostat 

(e.d.). Hér er um mikið ósamræmi að ræða og má því leiða að því líkum að um geti verið að 

ræða ofnotkun geðlyfja hjá öldruðum. 

Ekki er alltaf augljóst að um þunglyndi er að ræða því mörg einkenni eru mjög svipuð 

einkennum Alzheimers sjúkdómsins og einnig almennra einkenna sem fylgja því að eldast. Sem 

dæmi um þessi einkenni má nefna svefnvandamál, minni virkni og breytingar á matarlyst 

(Hjörleifsson, Iden og Ruths, 2011). 

Ástæður þess að sá aldraði fer að sýna einkenni þunglyndis geta verið margvíslegar og má 

þar nefna veikindi, andlát ástvinar, minnkaður hreyfanleiki, krónískir verkir, minni félagsleg 

tengsl og fleira (Hillier og Barrow, 2011; WHO, 2015a). Viðhorf til aldraðra hefur breyst til 
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batnaðar í gegn um árin eftir því sem samfélagið verður upplýstara (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006). Fagfólki innan öldrunarþónustunnar hefur fjölgað og hafa aldraðir 

fengið betri þjónustu í kjölfarið (Hillier og Barrow, 2011). 

Best er fyrir þann aldraða að þunglyndi hans og kvíði séu greind á upphafsstigum. Til þess 

að það gangi sem best er nauðsynlegt að þjónustuaðilar hins aldraða séu þjálfaðir í því að 

greina einkennin jafnt á við önnur sjúkdómseinkenni (WHO, 2015a). Hvað viðkemur úrræðum 

til meðhöndlunar eru ýmiss konar aðferðir sem geta gagnast og má þar nefna þunglyndislyf, 

viðtalsmeðferðir, Eden hugmyndafræðin, gæludýr og rafstraum (Hillier og Barrow, 2011; 

Kessing, 2015a). 

Það vekur athygli að fæstir af þeim öldruðu sem þjást af þunglyndi eru í viðtalsmeðferðum 

hjá geðlæknum (Hillier og Barrow, 2011). Þó hefur sýnst sig að viðtalsmeðferðir eru vænlegur 

kostur þegar kemur að meðferðarúrræðum fyrir aldraða (Wang, Lin og Hsich, 2011). Tímaleysi 

er kannski helsta ástæða þess að ekki er notast við þessa aðferð en með hópmeðferðum ætti 

að vera hægt að leysa úr því (Sæmundur Haraldsson, 2001). Þar sem ekki allir eru mikið fyrir 

félagsskap annarra (Ingunn Stefánsdóttir, 2009) þá á Eden hugmyndafræðin jafnvel betur við 

(Brownie, 2011). Þar sem lögð er áhersla á að sá aldraði taki þátt í því sem fram fer á heimilinu 

án þess að einhver annar taki ákvörðun um það. Sá aldraði ræður sjálfur fótferðatíma sínum 

og því um líkt (Kier og Davis, 2007) en jafnframt er lögð áhersla á að gera heimilið lifandi með 

blómum eða gæludýrum til að draga úr einmannaleika (Brownie, 2011; Kier og Davis, 2007). 

Öldruðu einstaklingarnir eru hvattir til að hugsa um blómin eða gæludýrin og hefur það sýnt 

sig að þetta hefur dregið úr lyfjanotkun og aukið ánægju einstaklinganna (Brownie, 2011; 

Andersen og Spiers, 2015). Einnig hafa gæludýraheimsóknir gefist vel til að auka á vellíðan 

aldraðra (Coakley og Mahoney, 2009; Moretti, o.fl., 2011). Sú vellíðan hefur meðal annars 

komið fram í aukinni orku og minni verkjum (Coakley og Mahoney, 2009). Þegar kemur að 

mjög alvarlegu þunglyndi meðal aldraðra þá hefur meðal annars verið notast við raflækningar. 

Sú aðferð hefur reynst vel fyrir aldraða þar sem hún hefur fáar og vægar aukaverkanir 

(Hallgrímur Magnússon, 2004) og er hún þá jafnvel betri að því leyti en lyf, þar sem borið getur 

á slæmum áhrifum af milliverkunum lyfja (Helga Hansdóttir og Pétur G. Guðmannsson, 2013). 

Félagsráðgjafar hafa mikið að segja þegar kemur að þjónustu við aldraða. Þó sérstaklega 

fyrir þá sem ekki eru góðir til heilsunnar eða eru í slæmri félagslegri stöðu. Þá er nauðsynlegt 

fyrir félagsráðgjafann að afla sér góðra upplýsinga um hagi þess aldraða og fá ættingja og vini 
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með í að bæta aðstöðu hans. Þarna kemur heildarsýn félagsráðgjafa sterk inn þar sem þetta 

krefst mikillar þekkingar á kerfinu og yfirsýn yfir þarfir hvers og eins einstaklings. Einnig getur 

reynst vel að notast við þverfagleg teymi þegar fjölbreytilegra úrlausna er þörf (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006) og hafa í huga að aldraðir með þunglyndi geta verið í meiri hættu hvað 

viðkemur vanrækslu og ofbeldi (Cooper, o.fl., 2006). 

Það er ánægjulegt að sjá hversu mörg önnur úrræði eru í boði fyrir aldraða sem glíma við 

þunglyndi og depurð. Sér í lagi þegar horft er til þess að aukaverkanir lyfja leggjast oft þyngra 

á aldraða en yngra fólk (Hjörleifsson, Iden og Ruths, 2011). En þegar skoðaðar eru tölur yfir 

þunglyndislyfjanotkun aldraðra hérlendis þá virðast önnur meðferðarúrræði vera fjarri, því 

notkunin er mikil. Til að svara fyrri rannsóknarspurningunni, hvort geðlyfjanotkun aldraðra sé 

mikil hérlendis miðað við hin Norðurlöndin, þá er er svarið einfaldlega já. Það sést vel í skýrslu 

NOMESKO (2014) þar sem tölur hérlendis eru mun hærri en á hinum Norðurlöndunum, 

sérstaklega meðal kvenna. En svarið við hinni rannsóknarspurningunni, hvað getur dregið úr 

geðlyfjanotkun aldraðra á Íslandi, er margþættara. Það sem getur dregið úr þessari notkun er 

að greina þunglyndið fyrr. Þar kemur fræðsla til með að hafa úrslitaáhrif, bæði fræðsla fyrir 

umönnunaraðila og ekki hvað síst fyrir aldraða sjálfa. Því ekki er alltaf auðvelt að greina 

þunglyndiseinkenni frá einkennum Alzheimers og annarra einkenna sem fylgja öldrun. En það 

hefur sýnt sig að aðrir kostir heldur en þunglyndislyf eru mun betri fyrir aldraða, ekki síst með 

tilliti til aukaverkana og milliverkana lyfja. Viðtalsmeðferð er áhrifaríkt úrræði fyrir aldraða þar 

sem hún getur rofið félagslega einangrun og einnig hefur sýnt sig að hópmeðferðir hafa dregið 

úr þunglyndiseinkennum. 

Sjá má af þessum niðurstöðum að margt er hægt að gera til að létta öldruðum með 

þunglyndiseinkenni lífið. Niðurstaða mín eftir heimildavinnu við þessa ritgerð, er sú að 

nauðsynlegt sé að reyna einnig önnur úrræði en þunglyndislyf . Sér í lagi vegna þess að 

aukaverkanir lyfjanna fara oft og tíðum verr í eldra fólk heldur en það yngra. Aldraðir eru síður 

en svo einsleitur hópur svo ekki hentar það sama fyrir alla. Einnig þurfa umönnunaraðilar að 

gefa sér/fá meiri tíma til að eiga í félagslegum samskiptum við aldraða. Það getur haft mjög 

mikið að segja til að rjúfa félagslega einangrun. Sú staðreynd að greining á þunglyndi aldraðra 

sé oft í höndum hjúkrunarfræðinga (Hjörleifsson, Iden og Ruths, 2011) er umhugsunarverð og 

væri afar áhugavert að sjá sambærilega rannsókn gerða hérlendis. 
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