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Útdráttur 

Á næstu áratugum má gera ráð fyrir því að hópur aldraðra fari stækkandi. Algengasti 

geðsjúkdómur sem aldraðir glíma við er þunglyndi og vísbendingar eru til staðar að það 

sé bæði vangreint og undirmeðhöndlað. Þunglyndi meðal aldraðra er oft á tíðum 

frábrugðið öðrum aldurshópum að því leyti að einkenni eru líkamlegri og því er talið 

mikilvægt að til staðar séu sértæk úrræði. Afleiðingar þunglyndis geta verið alvarlegar 

og hægt er að koma í veg fyrir þær með meðal annars forvörnum. Talið er að með 

sérhæfðri meðferð er hægt að ná góðum bata og því er mikilvægt að skimað er fyrir 

þunglyndi meðal aldraðra.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um þunglyndi meðal aldraðra út frá öllum 

þáttum því tengdu. Lögð verður áhersla á að skoða forvarnir, skimun, greiningu, 

meðferðarúrræði og hvað mætti hugsanlega betur fara í þeim málum. Leitast verður við 

að svara eftirfarandi spurningum: hvert er umfang þunglyndis aldraðra hér á landi, 

hverjir eru helstu áhættuþættir þunglyndis meðal aldraða og hverjar eru hugsanlegar 

ástæður þess að þunglyndi er algengara meðal eldri kvenna en karla? Niðurstöður sýna 

að umfang þunglyndis meðal aldraðra er á reiki en hér á landi og á heimsvísu er talið að 

það sé í kringum 15%. Tölur eru þó mun hærri inná hjúkrunar- og dvalarheimilum eða 

allt upp í 40%. Áhættuþættir þunglyndis meðal aldraðra geta verið líkamlegir, félagslegir 

og erfðafræðilegir. Langvinnir sjúkdómar, færnitap, áföll, fjárhagsleg vandamál, 

félagsleg einangrun, vítamín skortur og breytingar á hormóna- og heilastarfsemi eru 

meðal áhættuþátta. Mikilvægt er að vera á varðbergi varðandi áhættuþætti, skilgreina 

áhættuhópa og að þeir hópar fái aukinn stuðning og eftirfylgni innan heilsugæslunnar. 

Þunglyndi er allt að tvisvar sinnum algengara meðal aldraðra kvenna en karla. Ástæður 

þess eru taldar vera að aldraðar konur eru útsettari fyrir áhættuþáttum þunglyndis og 

líklegri til að upplifa makamissi, einmannaleika og búa einar. Þær eru líklegri til að 

viðurkenna vandan og leita sér hjálpar, því má velta fyrir sér hvort þunglyndi meðal 

aldraðra karla sé að hluta vangreint.  
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Formáli  

Heimildaritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands og var hún unnin að sumri 2019. Viðfangsefni ritgerðarinnar er þunglyndi meðal 

aldraðra og fjallað er um helstu áhættuþætti, hvert umfang er hér á landi í samanburði 

við önnur lönd og hugsanlegar ástæður hvers vegna þunglyndi er algengara meðal eldri 

kvenna en karla. Leiðbeinandi var Halldór Sigurður Guðmundsson dósent í félagsráðgjöf 

og vil ég þakka honum fyrir faglega leiðsögn og góðar ábendingar. Mági mínum Sindra 

Leifssyni vil ég þakka fyrir yfirlestur og góð ráð. Kærasta mínum Helga Einarssyni vil ég 

þakka fyrir hvatningu og stuðning sem hann hefur veitt mér í gegnum námið og við skrif 

þessarar ritgerðar. Föður mínum Pétri Helgasyni vil ég einnig þakka fyrir stuðning og 

yfirlestur.

  



7 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Formáli ....................................................................................................................... 6 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 7 

1 Inngangur............................................................................................................... 8 

2 Öldrunarkenningar ............................................................................................... 10 

2.1 Þroskakenning Eriksons ......................................................................................... 10 

2.2 Hlutverkakenning (e. role theory) ......................................................................... 11 

2.3 Hlédrægikenning (e. disengagement theory) ........................................................ 12 

2.4 Athafnakenning (e. activity theory) ....................................................................... 12 

2.5 Samfellukenning (e. continuity theory) ................................................................. 13 

2.6 Öldrunarinnsæiskenning (e. gerotranscendence theory) ..................................... 14 

3 Aldraðir og þunglyndi ........................................................................................... 16 

3.1 Skilgreining á þunglyndi og einkenni ..................................................................... 16 

3.2 Umfang .................................................................................................................. 17 

3.3 Forvarnir................................................................................................................. 18 

3.4 Áhættu- og verndandi þættir................................................................................. 20 

3.4.1 Munur á kynjunum.......................................................................................... 22 

3.5 Afleiðingar .............................................................................................................. 23 

4 Greining, skimun og meðferð................................................................................ 24 

4.1 Greining og skimun ................................................................................................ 24 

4.1.1 GDS (Geriatic depression scale) ...................................................................... 25 

4.1.2 InterRAI HC mat .............................................................................................. 25 

4.2 Úrræði .................................................................................................................... 26 

4.2.1 Samtalsmeðferðir ........................................................................................... 27 

4.2.2 Geðlyf .............................................................................................................. 28 

4.2.3 Önnur úrræði .................................................................................................. 30 

4.2.4 Öldrunargeðdeild ............................................................................................ 32 

5 Niðurstöður og umræða ....................................................................................... 34 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 37 

 



8 

1 Inngangur  

Þunglyndi er algengasti geðsjúkdómurinn á meðal aldraðra og talið er að 15-20% 

aldraðra einstaklinga þjáist af þunglyndiseinkennum af einhverju tagi á heimsvísu 

(Thompson o.fl., 2001). Einstaklingum í aldurshópnum 65 ára og eldri fer fjölgandi, 

meðallífaldur hækkandi og talið er að árið 2027 munu fleiri einstaklingar vera í elsta 

aldurshópnum en þeim yngsta (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Með þessari fjölgun má velta 

fyrir sér hvort algengi þunglyndis hjá öldruðum fari vaxandi en þunglyndi á meðal 

aldraðra er oft talið vera vangreint og undirmeðhöndlað. Með réttri meðferð er hægt að 

ná árangri í bata (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). Það er því mikilvægt 

að þunglyndið sé greint snemma og að viðeigandi meðferðum sé beitt því að afleiðingar 

vanmeðhöndlaðs þunglyndis eru alvarlegar og geta verið allt frá heilsufarsvanda svo 

sem færniskerðingu til ótímabærs um dauða vegna sjálfsvíga (Sunna Eir Haraldsdóttir, 

2016).  

Þunglyndi meðal aldraðra er að mörgu leyti frábrugðið þunglyndi meðal annarra 

aldurshópa en orsakir eru meðal annars minnkaður áhugi á daglegum athöfnum, 

svefntruflanir, langvinnir sjúkdómar, færniskerðing, áföll og sorg (Begdahl, Allard, Alex, 

Lundman og Gustafson, 2007). Þess vegna er talið mikilvægt að það sé sérstaklega 

rannsakað (Þingskjal nr. 499/2005-2006) og að sértæk úrræði séu til staðar (Heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2006). 

Rannsóknir á öldrunarsviði sem framkvæmdar hafa verið hér á landi eru að mestu 

viðhorfskannanir en samkvæmt skýrslu um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 

2015 er lagt til að gerðar verði fleiri rannsóknir á öldrunarsviði. Á 132. Löggjafarþingi 

2005-2006 var lögð fram tillaga til þingsályktunar um að heilbrigðisráðherra skipi nefnd 

sem hefi það hlutverk að rannsaka þunglyndi aldraðra og umfang þess. Í greinagerð með 

tillöguna kemur fram að þunglyndi meðal aldraðra hefur ekki verið rannsakað 

sérstaklega hérlendis og að markmið nefndarinnar sé að meta umfang, hugsanleg 

úrræði og forvarnir (Þingskjal nr. 499/2005-2006). Tillagan var ekki samþykkt og 

rannsóknin þar af leiðandi ekki gerð (Ágúst Ólafur Ágústsson, 2005-2006).  
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Ritgerð þessi er fræðileg samantekt á þunglyndi meðal aldraðra. Markmið 

ritgerðarinnar er að fjalla um þunglyndi meðal aldraðra út frá öllum þáttum því tengdu. 

Lögð verður áhersla á að skoða forvarnir, skimun, greiningu, meðferðarúrræði og hvað 

mætti hugsanlega betur fara í þeim málum. Aldraðar konur eru um það bil tvisvar 

sinnum líklegri til að greinast með þunglyndi en aldraðir karlar (Sonnenberg o.fl., 2013) 

og skoðað verður hvaða hugsanlegu ástæður eru taldar liggja að baki þess. Leitast 

verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvert er umfang þunglyndis aldraðra hér á landi? 

2. Hverjir eru helstu áhættuþættir þunglyndis meðal aldraða?  

3. Hverjar eru hugsanlegar ástæður þess að þunglyndi er algengara meðal eldri 

kvenna en karla? 

Til að svara þessum spurningum verður notast við ritrýndar fræðilegar greinar, 

innlendar og erlendar rannsóknir, bækur og annað útgefið efni. 

Ritgerðin er skipt upp í fjóra kafla ásamt niðurstöðu og umræðu kafla. Annar kafli 

snýr að fræðilegri nálgun og gerð verða skil á helstu öldrunarkenningum. Í þriðja kafla 

verður fjallað meðal annars um einkenni þunglyndis hjá öldruðum, tölfræði, forvarnir og 

áhættuþætti. Fjórði kafli fjallar um greiningu, skimun og meðferðarúrræði við þunglyndi 

meðal aldraðra. Að lokum verða niðurstöður dregnar saman og rannsóknarspurningum 

svarað. 
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2 Öldrunarkenningar 

Öldrunarkenningar hjálpa okkur að skilja betur hvað gerist þegar einstaklingur eldist og 

þær breytingar sem verða (Hillier og Barrow, 2011). Þær leggja áherslu á að skoða þann 

mannlega þroska sem einstaklingur fer í gegnum þegar hann eldist og þær taka tillit til 

þess að upplifun af því að eldast getur verið einstaklingsbundin (Ingunn Stefánsdóttir, 

2009). Þess vegna hafa verið settar fram nokkrar kenningar um öldrunarferlið til að veita 

okkur betri heildarsýn yfir þroska einstaklingsins í gegnum öldrunarferlið (Hillier og 

Barrow, 2011). Kenningarnar eru hjálplegar fyrir aldraða einstaklinginn til að skilja betur 

öldrunarferlið en einnig fyrir aðstandendur og þá sem starfa við umönnun aldraðra 

(Ingunn Stefánsdóttir, 2009). Í kaflanum hér að neðan verður fjallað um þroskakenningu 

Eriksons, hlutverkakenninguna, hlédrægikenninguna, athafnakenninguna, 

samfellukenninguna og öldrunarinnsæiskenninguna. Leitast verður við að tengja 

kenningarnar við þunglyndi hjá öldruðum og hvort þær geti gefið okkur betri skilning á 

því.  

2.1 Þroskakenning Eriksons 

Erik Erikson setti fram þroskakenningu sína árið 1963 og nær hún yfir öll aldursskeiðin. 

Erikson skiptir ævinni upp í átta aldursskeið eða stig og á hverju stigi tekst 

einstaklingurinn á við ákveðið verkefni. Hvernig gengur að takast á við verkefnið á 

hverju stigi hefur áhrif á hvernig gengur á næsta stigi. Síðasta stig kenningarinnar snýr 

að elliárunum og þar er verkefnið heiðarleiki (e. integrity) eða örvænting (e. despair). Á 

þessu stigi er velt fyrir sér hvernig einstaklingnum hefur tekist á fyrri stigum, er hann 

sáttur með hvernig hann hefur lifað lífinu og hefur hann tekið í sátt að hann sé orðinn 

aldraður. Ef einstaklingurinn upplifir örvæntingu finnst honum hann ekki hafa aðlagast 

öldrun sinni. Aldraðir einstaklingar sem upplifa sátt finna fyrir því að líf þeirra hafi haft 

tilgang og það þroskast í sátt inn í ellina. Þeir sem upplifa örvæntinguna finna frekar fyrir 

gagnsleysi og að líf þeirra hafi verið tilgangslaust (Hillier og Barrow, 2011).  

Að upplifa gagnsleysi og tilgangsleysi eru tilfinningar sem geta ýtt undir þunglyndi 

hjá einstaklingi. Að upplifa örvæntingu og að finnast maður vera einskins virði er eitt af 

einkennum þunglyndis (Buckman og Charlish, 2002).  
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Gagnrýni á kenningu Eriksons er meðal annars að hún skýri ekki hver orsök þroska 

einstaklinga er og hvers konar reynslu þarf að hafa til að fara yfir á næsta stig með 

góðum árangri. Einnig hefur verið bent á vöntun á stigum tengd þroska á persónuleika 

einstaklingsins. Styrkleikar kenningarinnar er að hún nær yfir öll tímabil ævinnar og 

tengir saman þann sálfélagslega þroska sem einstaklingur fer í gegnum (McLeod, 2008). 

2.2 Hlutverkakenning (e. role theory) 

Ein af fyrstu kenningunum um félagslega aðlögun aldraðra var hlutverkakenningin sem 

sett var fram árið 1942 af Leonard S. Cottrell. Kenningin gengur út á að skilja betur 

aðlögun aldraðra að þeim hlutverkabreytingum sem verða þegar einstaklingur eldist. 

Cottrell skipti breytingunum niður í tvo flokka sem eru afsal (e. relinquishment) og 

umskipting (e. replacement). Afsal er þegar aldraði einstaklingurinn afsalar sér 

dæmigerðum félagslegum samskiptum og hlutverkum sem tilheyra fullorðinsárunum. 

Umskipting eru þær breytingar sem verða þegar aldraði einstaklingurinn hættir að vinna 

og sættir sig við breytingar sem verða á félagslegum samskiptum sínum. Dæmi um 

breytt samskipti er sambandið sem myndast þegar aldraði einstaklingurinn þarf að 

treysta á umönnun aðstandenda (Kart, 1997). Ein hlutverkabreyting er að verða ekkja 

eða ekill (Stroebe, Stroebe, og Schuten, 2001) en makamissir er einn af áhættuþáttum 

þunglyndis meðal aldraða (Hallgrímur Magnússon, 2004). Það sem er hvað erfiðast við 

þessar hlutverkabreytingar er að aldraði einstaklingurinn er oft á tíðum að missa fleiri 

hlutverk en hann eignast. Starfslok einstaklings ein stærsta hlutverkabreyting en miklar 

breytingar geta haft í för með sér ýmsar afleiðingar til að mynda lægra sjálfsálit og rof á 

félagslegri sjálfsmynd (Kart, 1997). Lágt sjálfsálit og léleg sjálfsmynd er eitt af einkennum 

þunglyndis meðal aldraðra (Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016).  

Phillips (1957) kannaði í rannsókn sinni hvort það væri samband milli 

hlutverkamissis og aðlögunar á efri árum. Hann tók viðtöl við 1000 einstaklinga 60 ára 

og eldri þar sem hann spurði meðal annars um hugsanir um fortíðina, dauðann og að 

vera annars hugar. Niðurstöðurnar voru þær að þeir hópar sem áttu erfiðast með 

aðlögun að öldrun sinni voru þeir einstaklingar sem voru hættir að vinna í samanburði 

við þá sem voru enn við vinnu, ekkjur og ekklar í samanburði við þá sem voru giftir og 

þeir sem voru eldri en 70 ára í samanburði við þá sem voru 60-69 ára (Kart, 1997).  
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2.3 Hlédrægikenning (e. disengagement theory) 

Hlédrægikenningin var þróuð út frá rannsókn sem gerð var árið 1961 af Elaine 

Cummings og William E. Henry (Kart, 1997) og fjallar um að þegar einstaklingur verður 

aldraður er eðlilegt að hann dragi úr virkni sinni og sæki í aðgerðarminni hlutverk (Hillier 

and Barrlow, 2011). Úrtak rannsóknarinnar voru 275 einstaklingar á aldrinum 50-90 ára 

og sýndu niðurstöður að þegar einstaklingar eldast þá minnka félagsleg samskipti þeirra 

og það sé bæði vegna þess að einstaklingurinn dregur sig í hlé frá samfélagslegum 

skyldum og að samfélagið setji kröfu á aldraða einstaklinginn að draga sig í hlé. 

Samkvæmt kenningunni er aldraði einstaklingurinn í sátt við að draga sig í hlé og jafnvel 

þráir það. Með því að draga sig í hlé er til dæmis átt við að þegar einstaklingur hættir að 

vinna og fer á eftirlaun (Kart, 1997).  

Kenningin hefur fengið á sig töluverða gagnrýni meðal annars að hún sé úrelt og 

dragi úr þörfum á inngripum þegar aldraðir þurfa aðstoð. Aðrir velta fyrir sér hvers 

vegna sumir aldraðir kjósi að draga sig í hlé en aðrir vilja það ekki. Líkt og samfélagið sé 

að pressa á aldraða einstaklinga að draga sig í hlé þótt þeir vilji það ekki. Hafa þarf í huga 

að kenningin kom fram á þeim tíma þar sem öldrun var að mestu skoðuð út frá 

líffræðilegum þáttum og lítið var vitað um áhrif annarra breyta í tengslum við öldrun svo 

sem kyn, félagstengsl og menningarlega þætti (Hillier og Barrlow, 2011).  

Hlédrægiskenningin skilgreinir farsæla öldrun sem þá sátt sem hinn aldraði 

einstaklingur finnur fyrir við að draga sig í hlé frá athöfnum sem hann stundaði á 

fullorðinsárum (Williams, Tibbitts og Donohue, 2008).  

Þegar einstaklingur dregur sig í hlé er hætta á að hann verði félagslega einangraður 

og einmanna sem eru áhættuþættir þunglyndis meðal aldraðra (Funnell, 2010). Velta 

má fyrir sér hvernig sá einstaklingur upplifir lífið sem ekki er sáttur með að draga sig í 

hlé en neyðist til þess vegna þátta á borð við færniskerðingu sem er einnig áhættuþáttur 

þunglyndis meðal aldraðra. (Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016).  

2.4 Athafnakenning (e. activity theory) 

Athafnakenningin var sett fram af Robert J. Havighurst árið 1968 og fjallar um að þegar 

einstaklingur eldist verða ýmsar líffræðilegar og heilsufarslegar breytingar en sálrænar 

og félagslegar þarfir viðhaldast. Þetta þýðir að hinn aldraði einstaklingur hefur enn þörf 

fyrir ýmsar athafnir eða virkni sem tapast þegar hann eldist (Kart, 1997). Að geta ekki 



13 

sinnt eigin sálrænum og félagslegum þörfum vegna meðal annars sjúkdóma og 

færniskerðingar eykur líkur á því að einstaklingur þrói með sér þunglyndi (Sunna Eir 

Haraldsdóttir, 2016). 

Kenningin snýr að því að aldraðir skuli halda áfram eins lengi og þeir geta að sinna 

þeim athöfnum sem þeir sinntu á fullorðinsárunum. Dæmi um þessar athafnir eru 

atvinna, áhugamál og samskipti við fjölskyldu og vini. Öldrun þeirra verður farsælli ef 

þau halda sem lengst í þessar athafnir og finna ný hlutverk fyrir þau sem tapast og 

mynda ný sambönd í staðinn fyrir þau sem þau hafa misst (Williams, Tibbitts og 

Donohue, 2008; Kart, 1997).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæða fylgni milli virkni og að eldast á farsælan hátt. 

Það hefur þó verið gagnrýnt að ýmsir mikilvægir þættir hafi ekki verið teknir til greina 

við rannsóknirnar. Kyn, heilsa, menning og hvort löngun sé til staðar að vera virkur eru 

dæmi um þessa þætti. Upplifanir af hvað sé að vera virkur geta verið 

einstaklingsbundnar. Margir aldraðir sækja í afslappaðri athafnir en það sem virðist 

skipta mestu máli er að einstaklingnum finnist hann vera virkur, því talið er að virkni og 

að ástunda athafnir geti aukið bæði sjálfsálit og ánægju (Hillier og Barrlow, 2011).   

2.5 Samfellukenning (e. continuity theory) 

Samfellukenningin var sett fram af Robert Atchley árið 1971 og fjallar um að þegar 

einstaklingur eldist þá breytist persónuleiki hans ekki. Þegar við erum ung þá mótast 

persónuleiki okkar og hann viðhelst að mestu leyti út lífið. Samkvæmt kenningunni 

útskýrir hvorki hlédrægiskenningin né athafnakenningin aðlögun einstaklingsins að 

öldruninni heldur hversu sterkur persónuleiki einstaklingsins er. Hvernig einstaklingur 

aðlagast lífinu á unglings- og fullorðinsárunum gefur vísbendingu um hvernig hann mun 

aðlagast á efri árum. Á fullorðinsárum hefur einstaklingur fullmótað persónuleika sinn 

og sumir sálfræðingar telja að breytingar á persónuleikanum eftir 30 ára aldur séu 

ólíklegar. Á fullorðinsárum hefur einstaklingurinn lært að takast á við erfiðleika, stress 

og gremju ásamt því að hafa skilgreint eigið sjálf og eru þetta eiginleikar sem viðhaldast 

út lífið (Hillier og Barrlow, 2011).  

Atchley telur að einstaklingar flokki samfellu í lífi sínu í þrjá flokka. Þessir flokkar eru 

of lítil, ákjósanleg og of mikil samfella. Þegar samfellan er of lítil getur einstaklingurinn 

upplifað að lífið sé óútreiknanlegt. Sú tilfinning getur leitt af sér minni lífsánægju og 
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slæma aðlögunarhæfni að breyttum aðstæðum. Þeir einstaklingar sem upplifa 

ákjósanlega samfellu í lífi sínu eiga auðveldara með að takast á við breytingar líkt og 

þegar þeir eldast en þeir einstaklingar sem telja samfelluna vera of mikla telja að lífið sé 

fyrirsjáanlegt (Kart, 1997). Velta má fyrir sér hvað þeir upplifa sem finnst lífið vera 

fyrirsjáanlegt en það getur leitt til vonleysis, áhugaleysis og skertra hvata sem eru allt 

einkenni þunglyndis (Buckman og Charlish, 2002). 

Gagnrýni á samfellukenninguna snýr að mestu að því að persónuleiki okkar geti 

breyst og benda gagnrýnendur á dæmi um einstaklinga sem hafa upplifað breytingu á 

sjálfum sér eftir því sem þau eldast. Þeir sem styðja við kenninguna halda því hins vegar 

fram að hegðun okkar geti breyst en persónuleikinn verið alltaf sá sami (Hillier og 

Barrlow, 2011). 

2.6 Öldrunarinnsæiskenning (e. gerotranscendence theory) 

Öldrunarinnsæi er kenning sem sett var fram af sænskum prófessor í félagsfræði að 

nafni Lars Tornstam. Samkvæmt kenningunni getur hækkandi aldur falið í sér að hinn 

aldraði einstaklingur þroskist í átt að nýrri sýn og skilningi á lífinu. Öldrunarinnsæi felur í 

sér breytingar á sjónarmiðum sem leiða oftast til aukinnar lífsánægju meðal hins 

aldraða. Tornstam útskýrir öldrunarinnsæi út frá þremur víddum, alheimsvídd, sjálfsvídd 

og samskiptavídd (Tornstam, 2011).  

Alheimsvídd vísar til að skilgreining á tíma hefur breyst, mörkin á milli nútíðar og 

þátíðar eru stundum óljós og þar af leiðandi getur hinn aldraði átt afturhvarf til 

barnæsku sinnar. Hann getur túlkað upplifanir frá æsku sinni á nýjan hátt og fundið fyrir 

sátt við þær upplifanir. Einstaklingurinn getur fundið fyrir meiri tengingu við fyrri 

kynslóðir og fundist hann vera hluti af stærra samhengi. Hann hræðist lífslokin sífellt 

minna þegar þau nálgast og stórir viðburðir hafa ekki eins mikil áhrif og áður og 

einstaklingurinn lærir að meta litlu hlutina í lífinu (Tornstam, 2011). 

Í sjálfsvíddinni lítur einstaklingurinn til baka og uppgötvar nýjar víddir í sjálfi sínu. 

Hann áttar sig á að hann er ekki miðja alheimsins og sjálfsálit verður meira í takt við 

raunveruleikann. Þarfir annarra verða honum mikilvægari en áður og þá sérstaklega 

þarfir barna og barnabarna sinna og er hann í sátt með lífið sem hann hefur lifað 

(Tornstam, 2011). 
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Samskiptavídd snýr að því að einstaklingurinn velur sér hvaða sambönd hann vill 

halda áfram að rækta fram yfir önnur. Einstaklingurinn nýtur þess meira en áður að vera 

einn með sjálfum sér og hefur litlar áhyggjur af því hvað öðrum finnst um sig. Skilin milli 

eigin sjálfs og þeirra hlutverka sem hann hefur sinnt í lífinu verða augljósari og því á 

einstaklingurinn auðveldara með að sleppa takinu á fyrri hlutverkum og á sama tíma 

uppgötva ný hlutverk (Tornstam, 2011).  

Að eldast er ferli þar sem maðurinn heldur áfram að vaxa og þroskast. Að halda því 

fram að einstaklingar hætti að þroskast á fyrri hluta ævinnar getur heft þroska. Það 

getur leitt til þunglyndis, kvíða, hræðslu við lífslok og þá tilfinningu að lífinu hafi verið 

stolið af manni. Tornstam telur að ekki er endilega hægt að rekja ástæður þunglyndis til 

starfsloka, einmannleika eða hækkandi aldurs heldur vegna þess að einstaklingurinn 

hefur verið hindraður eða hindrað sjálfan sig í að halda áfram að vaxa og þroskast 

samhliða öldrun sinni.  

Samkvæmt rannsókn Yun-Hsuan (2008) þá voru jákvæð áhrif við því að notast við 

öldrunarinnsæiskenninguna í ráðgjöf við aldraða á stofnunum. Í ljós kom að þeir sem 

ræddu öldrunarinnsæi í hóptíma fundu fyrir minnkuðum einkennum þunglyndis og 

aukinni lífsánægju í samanburði við annan hóp þar sem öldrunarinnsæi var ekki rætt 

(Tornstam, 2011).  

Kenningin hefur fengið á sig gagnrýni þess efnis að þær breytingar sem eiga sér stað 

eru í raun ekki jafn rótækar og Tornstam heldur fram. Í langsniðsrannsókn Agren (1998) 

kom í ljós að aðeins helmingur þátttakenda taldi sig hafa upplifað breytingar á 

viðhorfum sínum á efri árunum. Margir þátttakendur upplifðu að trú þeirra hafi aukist á 

efri árunum en kenning Tornstam fjallar ekki um þann þátt. Aðrir benda á að kenningin 

sé í raun ekki tengd við ákveðin aldurshóp og að í rannsóknum hefur komið fram að 

einstaklingar í öðrum aldurshópum tengja við kenninguna. Rannsóknir hafa sýnt að 

tenging milli öldrunarinnsæis og aldurs er breytileg en að tengingin verði meiri eftir því 

sem einstaklingurinn eldist (Jewell, 2014). 
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3 Aldraðir og þunglyndi  

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra er sá sem hefur náð 67 ára aldri talinn aldraður 

(Lög um málefni aldraðra, nr.125/1991). Meðalævilengd aldraðra í heiminum fer 

hækkandi en frá árinu 1987 hefur meðalævilengd kvenna hækkað um rúmlega fjögur ár 

en karla um tæplega sex ár. Árið 2017 voru lífslíkur á Íslandi með þeim hæstu í heimi en 

meðalævilengd kvenna var 83,9 ár og karla 80,6 ár (Hagstofa Íslands, 2018). 

Samkvæmt spá um mannfjölda á Íslandi mun hópur aldraðra stækka en árið 2027 er 

talið að fjöldi þeirra sem eru 65 ára og eldri verði meiri en þeir sem eru 0-14 ára. 

Munurinn á fjölda í þessum aldurshópum mun halda áfram að aukast og árið 2057 

verður hópur þeirra sem eru 65 ára og eldri orðin helmingi stærri en þeir sem eru 0-14 

ára (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Þetta segir okkur tvennt, að lífaldur fer hækkandi og 

fæðingartíðni lækkandi (Hagstofa Íslands, 2008).  

Þunglyndi er eitt af algengustu vandamálum sem einstaklingar glíma við en talið er 

að einn af hverjum sex glími við þunglyndi einhverntíman á ævinni. Þunglyndi hefur 

áhrif á tilfinningalíf, hugsun, ímynd, hegðun, líkamsástand og mannleg tengsl. Dæmi um 

þetta eru meðal annars áhugaleysi, depurð, deyfð, minnkuð athygli, óöryggi, minnkuð 

virkni, orkuleysi og svefntruflanir (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2019). 

3.1 Skilgreining á þunglyndi og einkenni 

Samkvæmt DSM-5 greiningar- og flokkunarkerfi á geðröskunum, þarf einstaklingur að 

uppfylla fimm einkenni af níu til að greinast með alvarlegt þunglyndi. Þessi einkenni 

þurfa að hafa verið til staðar á nánast hverjum degi í allt að tvær vikur (Kennedy, 2015). 

Einkennum er gjarnan skipt í tilfinningaleg og líkamleg einkenni (Sunna Eir Haraldsdóttir, 

2016). Tilfinningaleg einkenni eru depurð, áhugaleysi, einbeitingarleysi og 

sjálfsvígshugsanir. Líkamleg einkenni eru minnkuð eða aukin matarlyst, svefntruflanir, 

þreyta og orkuleysi (Kennedy, 2015). Fleiri einkenni sem geta verið til staðar eru sorg, 

sektarkennd, skortur á sjálfsáliti, verkir svo sem höfuðverkir og stoðverkir (Sunna Eir 

Haraldsdóttir, 2016), vonleysi, minnisleysi, hægðatregða og svefnleysi (Halldór 

Kolbeinsson, 1996). Þessi einkenni geta valdið einstaklingum þjáningu og haft áhrif á 

lífsgæði og félagsleg samskipti þeirra. Flókið getur verið að greina þunglyndi hjá 
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öldruðum því einstaklingur þarf ekki að upplifa depurð til að vera greindur þunglyndur. 

Ef um er að ræða áhugaleysi ásamt truflunum á líkamlegri og hugrænni starfsemi getur 

verið um alvarlegt þunglyndi að ræða (Kennedy, 2015). 

3.2 Umfang 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknir og tölur um umfang þunglyndis meðal 

aldraðra hér á landi og borið saman við umfang á heimsvísu. 

Árið 2015 var gerð evrópsk heilsufarsrannsókn og voru niðurstöður þær að Ísland 

var í fjórða efsta sæti yfir þau lönd sem voru með flest þunglyndiseinkenni meðal 

einstaklinga í öllum aldurshópum. Í ljós kom að konur eru líklegri til að hafa þessi 

einkenni og að munurinn er mestur á kynjunum í aldurshópunum 15-24 ára og 65 ára og 

eldri. Í rannsókninni mældust um 4,5% íslenskra karla með þunglyndiseinkenni í 

aldurshópnum 65 ára og eldri og um 11% íslenskra kvenna í sama aldurshópi. Í sömu 

rannsókn kom í ljós að um 7,8% íslenskra einstaklinga 65 ára og eldri voru með 

þunglyndiseinkenni, 3,1% voru með mikil einkenni en 4,6% með væg (Hagstofa Íslands, 

e.d.-b). Þetta eru nokkuð lágar tölur og þarf að taka tillit til þess að um er að ræða 

rannsókn þar sem úrtakið var 5700 manns og svarhlutfallið um 70%. Spurningalistar 

voru lagðir fyrir einstaklingana þar sem spurt var um átta einkenni þunglyndis og hvort 

einstaklingurinn hafi upplifað þau á síðustu tveimur vikum (Hagstofa Íslands, 2017). 

Þessar niðurstöður gefa okkur því ekki heildstæða mynd af umfangi þunglyndis aldraða 

hér á landi en gefur okkur þó vísbendingu um það.  

Í skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 er greint frá 

því að þunglyndi greinist hjá um 15% aldraðra hér á landi (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Aðrar rannsóknir hafa sýnt að 17-30% aldraðra upplifa 

þunglyndiseinkenni. Á sjúkrahúsum eru þessar tölur mun hærri eða um 12-45% og á 

hjúkrunarheimilum er talið að um 40% upplifa þunglyndiseinkenni (Védís Helga 

Eiríksdóttir, 2016). Í bókinni Árin eftir sextugt er greint frá því að þunglyndi sé 4,2% hjá 

þeim sem eru 61 árs, 7,4% hjá 75 ára og 7,9% hjá 81 árs (Halldór Kolbeinsson, 1996). 

Eins og sjá má eru tölur um umfang þunglyndis meðal aldraðra á reiki og erfitt er að 

greina nákvæmt umfang.  

Erlendis eru tölur nokkuð svipaðar en samkvæmt erlendri bók um þunglyndi hrjáir 

það um 15% þeirra sem eru 65 ára og eldri. Þar kemur fram að sjálfsvíg séu algeng 
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meðal eldra fólks og þá sérstaklega á meðal þeirra sem eru 75 ára og eldri (Buckman og 

Charlish, 2002). Á Íslandi eru sjálfsvíg algengust meðal þeirra á aldrinum 21-66 ára en 

árið 2017 frömdu 31 einstaklingur sjálfsvíg í þeim aldurshópi en þrír í aldurshópnum 67 

ára og eldri (Hagstofa Íslands, e.d.-c).  

Í rannsókn frá árinu 2004 þar sem þunglyndi meðal aldraðra var kannað í níu 

borgum og löndum í Evrópu kom í ljós að Ísland mældist með lægstu tíðni þunglyndis 

meðal 65 ára og eldri eða um 8,8%. Í Liverpool á Bretlandi mældust 10% með þunglyndi 

en í London 17,3%. Mest mældist þunglyndi í Munchen eða um 23,6%. Meðaltal 

þunglyndis á þessum stöðum í Evrópu var 12,3%, 14,1% hjá konum og 8,6% hjá körlum. 

Úrtak rannsóknarinnar var 13,808 einstaklingar og notast var við spurningalista við 

greiningu þunglyndis (Copeland o.fl., 2004). 

Árið 2006 var talið að 9,1% Bandaríkjamanna 65 ára og eldri þjáðust af 

einhverskonar þunglyndi en 2010 var talið að sá fjöldi væri á milli 3-4,5%. Munur var á 

milli kynþátta og var þunglyndi mest meðal þeirra af suður-amerískum uppruna eða um 

6,9% á meðan það var 3,6-4% meðal annarra kynþátta í Bandaríkjunum. Þunglyndi 

meðal aldraðra mældist mest inni á hjúkrunarheimilum en þar er talið að um 49,6% 

þjáist af sjúkdómnum (McCall og Kintziger, 2013). Enn og aftur eru tölur um þunglyndi 

meðal aldraðra á reiki en rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi sé allt frá 0,4-35% meðal 

aldraðra í heiminum (Wada o.fl., 2005). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health 

Organization) telur að á milli 10-20% aldraðra þjáist af þunglyndi. Í rannsókn þar sem 

skoðaðar voru 74 rannsóknir um umfang þunglyndis alls staðar í heiminum kom í ljós að 

meðaltal þunglyndis meðal aldraðra í heiminum væri 10,3% en niðurstöður voru allt frá 

4,7%-16% (Barua, Ghosh, Kar og Basilio, 2011).  

3.3 Forvarnir 

Afleiðingar þunglyndis geta verið alvarlegar og því er mikilvægt að forvörnum og fræðslu 

sé beitt til að koma í veg fyrir eða draga úr áhættuþáttum þunglyndis meðal aldraðra. 

Skimun á þunglyndi getur virkað sem forvörn gegn alvarlegum andlegum og líkamlegum 

sjúkdómum (Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016). Í fjórða kafla er nánar fjallað um skimun 

þunglyndis meðal aldraðra og tvö mælitæki sem gjarnan eru notuð við skimunina. 

Almennum forvörnum er gjarnan skipt í þrjú stig sem tengja má við forvarnir gegn 

þunglyndi meðal aldraðra. Fyrsta stigs forvarnir ganga út á að koma í veg fyrir þunglyndi 
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með til dæmis fræðslu til almennings, aldraðra og aðstandenda þeirra (Hallgrímur 

Magnússon, 2004). Fræða þarf um áhættuþætti þunglyndis og skoða sérstaklega helstu 

áhættuhópa (Sriwattanakomen o.fl., 2010). Þegar kemur að annars stigs forvörnum er 

gert ráð fyrir því að þunglyndiseinkenni hafi komið upp hjá einstaklingnum og þarf þá að 

koma í veg fyrir að þau viðhaldist og er það gert með viðeigandi meðferð í formi 

samtals- og lyfjameðferðar. Þriðja stigs forvarnir eru þegar einstaklingurinn er með 

langvinnt þunglyndi og meðferð gengur illa en þá er reynt eftir bestu getu að vinna gegn 

afleiðingum þunglyndisins (Hallgrímur Magnússon, 2004).  

Í skýrslu faghóps um ábendingar um hvernig bæta mætti geðheilbrigðisþjónustu við 

aldraða frá árinu 2006 var lagt til eflingu forvarna. Faghópurinn taldi mikilvægt að vera á 

varðbergi varðandi þær aðstæður sem líklegar eru til að valda geðsjúkdómum og vinna 

að því að koma í veg fyrir afleiðingar. Fram kemur í skýrslunni að tengsl séu milli 

andlegrar og líkamlegrar vanlíðan svo sem sjúkdóma og færnitaps. Það getur leitt til 

þess að einstaklingurinn eigi erfiðara með að sjá um sig og finnur fyrir bæði 

einmannaleika og öryggisleysi sem getur seinna leitt til þunglyndis. Þekking fagfólks á 

greiningu geðsjúkdóma innan heilsugæslunnar er mikilvæg og að veitt sé viðeigandi 

meðferð eða öðrum úrræðum beitt. Á heilsugæslunni þarf að vera aðgangur að fagfólki 

eins og félagsráðgjöfum og að þverfagleg samvinna milli fagsétta sé til staðar við 

greiningu og meðferð geðsjúkdóma. Fræðsla til fagstétta um hvaða úrræði eru til staðar 

er einnig mikilvæg til að viðeigandi úrræðum sé ætíð beitt (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2006).  

Í skýrslu um stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum aldraðra til ársins 2017 kemur 

fram að leggja skuli áherslu á forvarnir í málefnum aldraðra. Notaðar voru niðurstöður 

úr könnunum á högum og viðhorfum aldraðra til að efla forvarnir. Stuðla þurfi  að virkni 

með aðgengi að fjölbreyttum athöfnum svo sem hreyfingu, félagsmiðstöðum, menntun, 

sjálfboðastörfum og frístundaiðkun. Aðgengi að fræðslu, upplýsingum og þjónustu sé til 

staðar og þannig verði stuðlað að bættum lífsgæðum og heilbrigði eldri borgara (Stefna 

Reykjavíkurborgar um málefni aldraðra til ársins 2017). 

Í rannsókn Van't Veer-Tazelaar og félaga (2009) var athugað hvort að þrepaskipt 

umönnun hafði forvarnargildi gegn þunglyndi aldraðra í samanburði við venjulega 

umönnun þar sem þátttakendur höfðu aðgang að öðrum úrræðum sem í boði voru við 
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þunglyndi svo sem lyfjameðferð. Þeir þátttakendur sem fengu þrepaskipta umönnun var 

veitt meðferð og íhlutun í þrepum en hvert þrep varði í þrjá mánuði. Fyrsta þrepið 

kallaðist aðgætinn biðtími (e. watchful waiting) þar sem spurningalisti um 

þunglyndiseinkenni var lagður fyrir og svo var beðið í þrjá mánuði og sami listi lagður 

fyrir aftur. Þetta var gert til að athuga hvort að þunglyndiseinkenni höfðu horfið meðal 

þátttakenda en þekkt er að einkenni geta horfið fyrirvaralaust. Þeir þátttakendur sem 

höfðu áfram þunglyndiseinkenni eftir þessa þrjá mánuði héldu áfram á næsta þrep. 

Annað þrep var hugræn atferlismeðferð sem byggð er á einstaklingurinn sækir sér 

upplýsingar um þunglyndi í bækur eða bæklinga (e. bibliotherapy). Þátttakendur fengu 

heimsókn frá heimahjúkrunarfræðingi sem afhenti þeim bæklinga þar sem upplýsingar 

um þunglyndi var að finna og einfaldar leiðir til að takast á við einkenni þunglyndis. 

Þetta hjálpaði þátttakendunum að bæta samskiptahæfileika sína,  jók ánægjulegar 

athafnir og afslöppun og hjálpaði þeim að takast á við vandamál tengd þunglyndi. Þriðja 

þrepið var hugræn atferlismeðferð með áherslu á lausnamiðaða nálgun þar sem 

markmiðið var að hvetja þátttakendur til að ná valdi á lífi sínu og þeim var leiðbeint að 

virkja sig á skipulagðan og lausnamiðaðan hátt. Fjórða og síðasta þrepið var ætlað þeim 

sem enn höfðu einkenni þunglyndis eftir fyrstu þrjú þrepin en þeim var vísað til 

heimilislæknis þar sem önnur úrræði voru skoðuð svo sem lyfjameðferð. Úrtakið voru 

170 einstaklingar 75 ára og eldri sem voru með einkenni þunglyndis en þjáðust ekki af 

alvarlegu þunglyndi. Niðurstöður sýndu að þrepaskipt umönnun hafði meira 

forvarnargildi fyrir þunglyndi meðal aldraðra en venjuleg umönnun og dró verulega úr 

áhættunni að einstaklingarnir þróuðu með sér alvarlegt þunglyndi (Van't Veer-Tazelaar 

og fleiri, 2009). Því má velta fyrir sér hvort hægt væri að beita aðferðum líkt og 

þrepaskiptri umönnun hér á landi sem forvörn gegn þunglyndi hjá öldruðum.  

3.4  Áhættu- og verndandi þættir 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization) er skilgreining 

á orðinu áhættuþáttur sá eiginleiki, einkenni eða varnarleysi hjá einstaklingi sem gerir 

hann líklegri til að þróa með sér sjúkdóm eða verða fyrir skaða (World Health 

Organization, e.d.-a). Áhættuþættir eru aðstæður eða breytur sem auka líkur á 

neikvæðri útkomu en verndandi þættir eru andstæðan, þeir auka líkurnar á jákvæðri 

útkomu (Wold Health Organization, 2004).  
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Áhættuþættir þunglyndis meðal aldraðra geta verið félagslegir, líkamlegir, 

erfðafræðilegir eða vegna persónueinkenna (Funnell, 2010). Félagslegir áhættuþættir 

eru meðal annars áföll líkt og makamissir, sorg, skilnaður og fjárhagsleg vandamál 

(Hallgrímur Magnússon, 2004). Heilsa er talin vera einn af áhættuþáttum en þeir sem 

búa á hjúkrunarheimilum eru líklegri til að glíma við þunglyndi en þeir sem búa í 

sjálfstæðri búsetu (Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016). Lágt sjálfsálit, lélegur félagslegur 

stuðningur (Dodfrey, 2005), einmannaleiki og félagsleg einangrun til dæmis í kjölfar 

ástvinnamissis auka einnig líkurnar á þunglyndi (Funnell, 2010).  

Líkamlegir áhættuþættir eru meðal annars sjúkdómar, fötlun, svefntruflanir og lyf 

sem valdið geta aukaverkunum (Hallgrímur Magnússon, 2004). Langvinnir sjúkdómar 

eins og heilabilun, Parkinsonsveiki, hjarta- og æðasjúkdómar, heilablóðfall og sykursýki 

eru talin vera stór áhættuþáttur þunglyndis meðal aldraðra. Slíkir sjúkdómar geta leitt til 

færniskerðingar og verkja sem auka einnig líkur á þunglyndi. Færniskerðing getur einnig 

verið tilkomin vegna hækkandi aldurs og sama má segja um verki sem aldraðir upplifa 

(Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016). Veikindi, fötlun og færnimissir geta gert það að verkum 

að einstaklingur getur ekki farið út og ástundað þær félagslegu athafnir sem hann myndi 

vilja. Það getur leitt til vinamissis, félagslegrar einangrunar og síðan þunglyndis 

(Godfrey, 2005). Skortur á nauðsynlegum næringarefnum er einnig talinn vera 

áhættuþáttur en aldraðir eru líklegri til að vera með skort á B12 vítamíni og fólinsýru. 

Skortur á þessum nauðsynlegu næringarefnum er talinn vera einn af áhættuþáttum 

þunglyndis og því er öldruðum ráðlagt að taka inn þessi vítamín (Gottfries, 2001).  

Talið er að erfðafræðilegir þættir hafi minni áhrif á þunglyndi aldraðra en hjá yngra 

fólki (Hallgrímur Magnússon, 2004). Með erfðafræðilegum þáttum er meðal annars átt 

við breytingum á hormóna- (Sonnenberg o.fl., 2013) og heilastarfsemi (Funnell, 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt að hjá einstaklingum sem greinast með þunglyndi fyrst eftir 

sextugt verða breytingar á heilastarfsemi þar sem sýnileg ummerki eru um vefræna 

orsök (Halldór Kolbeinsson, 1996).  

Ýmis persónueinkenni geta verið áhættuþáttur þunglyndis meðal allra aldurshópa 

svo sem kvíði, svartsýni, sinnuleysi og tilfinningaleysi. Algengt er að þeir sem áður hafa 

þjáðst af þunglyndi upplifi það aftur á efri árunum og hafa rannsóknir sýnt að áfall í 

æsku getur verið áhættuþáttur meðal aldraðra (Funnell, 2010). 
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Í skýrslu um ábendingar faghóps sem heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra fól að 

skoða hvernig bæta megi geðheilbrigðisþjónustu við aldraða kom fram að mikilvægt 

væri að heilsugæslan skilgreini áhættuhópa en persónuleg áföll á borð við makamissi, 

alvarleg veikindi og færniskerðingu auka líkurnar á geðsjúkdómum svo sem þunglyndi. 

Áhættuhópar ættu svo að fá aukinn stuðning og eftirfylgni innan heilsugæslunnar 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2006). 

Verndandi þáttur fyrir þunglyndi meðal aldraðra er meðal annars að vera í 

hjónabandi og eru sjálfsvíg til dæmis fátíðari meðal þess hóps (Sunna Eir Haraldsdóttir, 

2016). Heilbrigði er jafnframt verndandi þáttur en samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á heilbrigði er það ástand þar sem líkamleg, 

andleg og félagsleg vellíðan er til staðar (World Health Organization, e.d.-b). Ýmsir 

félagslegir þættir hafa einnig verndandi áhrif svo sem góð félagsleg heilsa, félagslegur 

stuðningur frá aðstandendum, gott sjálfsálit og jákvætt sjálf, að taka þátt í félagsstarfi, 

ástunda félagslegar athafnir og að tilheyra hóp. Menntun og hærri innkoma geta einnig 

verið verndandi (Godfrey, 2005). 

Aldraðar konur eru tvisvar sinnum líklegri til að greinast með þunglyndi en aldraðir 

karlar (Sonnenberg o.fl., 2013). Því má segja að það að vera kona sé áhættuþáttur. 

Margar ástæður eru taldar geta legið að baki þessa muns og verður gerð grein fyrir þeim 

helstu í kaflanum hér að neðan.  

3.4.1 Munur á kynjunum 

Munur á þunglyndi milli kynjanna er talin vera vegna félagslegra, líffræðilegra og 

sálfræðilegra þátta. Með félagslegum þáttum er átt við félagslegt hlutverk og stöðu 

einstaklingsins en einnig þann félagslega stuðning sem einstaklingurinn fær. Líffræðilegir 

þættir eru til dæmis erfðafræðilegt varnarleysi og hormónaáhrif og sálfræðilegir þættir 

eru svo hvernig einstaklingur tekst á við erfiðleika (e. coping style), taugaveiklun (e. 

neuroticism) og stjórn (e. mastery) (Sonnenberg o.fl., 2013).  

Munurinn er talin liggja í því að konur eru útsettari fyrir áhættuþáttum þunglyndis 

meðal aldraðra (Sonnenberg o.fl., 2013). Konur lifa að jafnaði lengur en karlar og því eru 

þær útsettari fyrir því að upplifa neikvæðu hliðarnar af öldruninni (Bergdahl o.fl., 2007). 

Dæmi um þessar neikvæðu hliðar eru makamissir en eldri konur eru líklegri til að missa 

maka sinn en eldri karlar (Sonnenberg o.fl., 2013), færniskerðing og líkamlegir 
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sjúkdómar sem eru allt áhættuþættir þunglyndis (Funnell, 2010). Eldri konur eru líklegri 

til að búa einar og upplifa einmannaleika (Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016) og félagslega 

einangrun (Funnell, 2010). Konur eru líklegri en karlar til að hafa stærra tengslanet í 

kringum sig og fá meiri félagslegan stuðning. Það getur komið í veg fyrir þunglyndi en 

það gerir þær viðkvæmari fyrir því þegar þær missa einhvern úr tengslaneti sínu 

(Sonnenberg o.fl., 2013). Í rannsókn sem framkvæmd var árið 2006 kom í ljós að konur 

eru líklegri til að upplifa neikvæðari lífsreynslur en karlar tengdar tengslaneti þeirra. Hins 

vegar eru þær líklegri til að þiggja félagslegan stuðning í kjölfar neikvæðrar lífsreynslu. 

Þær konur sem fá minni stuðning eru viðkvæmari en karlar og því líklegri til að verða 

þunglyndar (Delgard o.fl. 2006).  

Erfiðara virðist vera að greina þunglyndi meðal aldraðra karla vegna þess að þeir eru 

ólíklegri til að viðurkenna vandann og því er það oft talið vangreint og undirmeðhöndlað 

meðal þeirra. Konur eru taldar líklegri til að fara til læknis og leita sér hjálpar og má velta 

fyrir sér hvort það útskýri þennan mun að einhverju leyti milli kynjanna (Bergdahl o.fl., 

2007).   

3.5 Afleiðingar 

Afleiðingar þunglyndis geta verið miklar og alvarlegar og því er mikilvægt að reyna eftir 

bestu getu að koma í veg fyrir þær (Hallgrímur Magnússon, 2004). Dánartíðni hjá 

öldruðum sem þjást af þunglyndi er allt að tvisvar til þrisvar sinnum hærri en hjá þeim 

sem ekki þjást af þunglyndi. Þunglyndi er einn af áhættuþáttum sjálfsvíga og talið er að 

7% aldraðra sem þurfa á umönnun í heimaþjónustu eða á hjúkrunarheimili séu í 

sjálfsvígshugleiðingum og tíðnin hækkar eftir því sem einstaklingurinn eldist (Funnell, 

2010). Líklegra er að þunglyndir einstaklingar séu lagðir fyrr inn á spítala og þeir dvelja 

oft lengur þar en þeir sem ekki eru þunglyndir og sjúkdómsástand þeirra er oft verra 

(Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016). Meiri líkur eru á fötlun vegna líkamlegra sjúkdóma 

meðal þunglyndra aldraðra einstaklinga (Hallgrímur Magnússon, 2004). Þeir eru líklegri 

til að verða háðir umönnunaraðilum og eru líklegri til að fara fyrr inn á hjúkrunar- eða 

dvalarheimili. Mikið álag getur verið á aðstandendum þunglyndra eldri borgara og þurfa 

þeir oft á tíðum á stuðning að halda. Þetta eru allt alvarlegar afleiðingar og því er 

mikilvægt að grípa inn í og að viðeigandi úrræðum sé beitt (Funnell, 2010). 
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4 Greining, skimun og meðferð 

Í skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 kom fram að 

þunglyndi meðal aldraðra er oft talið vera vangreint og undirmeðhöndlað og með réttri 

meðferð sé hægt að ná miklum árangri í bata þunglyndis meðal aldraðra (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Nýlegar heimildir gefa vísbendingar um að þunglyndi 

meðal aldraðra sé enn vangreint og undirmeðhöndlað. Afleiðingar vanmeðhöndlaðs 

þunglyndis geta verið alvarlegar og því mikilvægt að skimun fari fram og viðeigandi 

meðferðarúrræðum beitt (Sunna Eir Haraldsdottir, 2016). Í köflunum hér að neðan 

verður fjallað um hvernig greining og skimun fyrir þunglyndi meðal aldraðra fer fram hér 

á landi og hvaða meðferðarúrræðum er hægt að beita til að meðhöndla það. 

4.1 Greining og skimun 

Þegar þunglyndi meðal aldraðra er greint þarf að kanna hvaða einkenni eru til staðar og 

hvort að innri eða ytri þættir séu að valda þunglyndinu. Innri þættir geta verið áfall, 

líkamleg veikindi eða erfðafræðilegir þættir og ytri þættir geta til dæmis verið 

misnotkun á áfengi, fíkniefnaneysla, lyfjameðferð eða önnur heilsufarsvandamál. Skoða 

þarf alla þætti í kringum aldraða einstaklinginn til að greina vandann og hvernig best sé 

að meðhölda hann (Kennedy, 2015).  

Erfitt getur verið að greina þunglyndi hjá öldruðum því einkenni þess eru oft talinn 

vera tilkomin vegna öldrunar einstaklingsins (Þingskjal nr. 499/2005-2006) og stundum 

líkjast einkennin byrjun á heilabilun (Halldór Kolbeinsson, 1996). Þunglyndi meðal 

aldraðra getur oft á tíðum minnt á byrjunarstig heilabilunar þar sem einkenni geta verið 

þau sömu svo sem sinnuleysi og gleymska. Mikilvægt er að greining á sjúkdómsástandi 

einstaklings sé rétt og viðeigandi úrræðum beitt en talið er að meðferð við þunglyndi 

meðal aldraðra sé jafn árangursrík og meðal yngra fólks (Jón Snædal, 1996). Þunglyndi 

meðal aldraðra er oft á tíðum talið frábrugðið þunglyndi meðal yngra fólks því einkennin 

eru oft líkamleg (Halldór Kolbeinsson, 1996). Þar af leiðandi er talið að þörf sé á 

sértækari þjónustu og úrræði fyrir aldraðra með þunglyndi á borð við öldrunargeðdeild 

(Þingskjal nr. 499/2005-2006).  
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Þegar skimað er eftir þunglyndi hjá öldruðum eru oft notuð mælitæki eins og 

spurningalistar. Dæmi um slíka spurningalista er GDS (Geriatic Depression Scale) en 

hann er sérstaklega hannaður fyrir aldraða (Margrét Valdimarsdóttir, Jón Eyjólfur 

Jónsson, Sif Einarsdóttir og Kristinn Tómasson, 2000). InterRAI HC mat er mælitæki sem 

meðal annars félagsráðgjafar nota þegar umönnunarþörf er metin í heimaþjónustu 

(Morris, 2006). Fjallað verður um GDS spurningalistann og interRAI HC mælitækinu í 

kaflanum hér að neðan með sérstaklegri áherslu á hlutann þar sem hugarástand aldraða 

einstaklingsins er metið. 

4.1.1 GDS (Geriatic depression scale) 

Árið 2000 kom út íslensk útgáfa af GDS (geriatic depression scale) spurningalistanum. 

Listinn gefur vísbendingu um hvort aldraði einstaklingurinn þjáist af þunglyndi en er ekki 

notaður einn og sér til greiningar. Listinn er til í tveimur útgáfum, annar inniheldur 30 

spurningar og hinn sem er styttri útgáfa 15 spurningar. Listarnir eru eins uppbyggðir og 

samanstanda af spurningum sem aldraði einstaklingurinn svarar játandi eða neitandi.  

Þegar íslenska útgáfan kom út var gerð rannsókn samhliða til að athuga áreiðanleika 

hans. Athugað var hvort niðurstöður hans væru í samræmi við niðurstöður úr 

stöðluðum viðtölum sem notuð eru til að greina þunglyndi meðal aldraða. Í ljós kom að 

niðurstöðurnar voru í samræmi og því er íslensk útgáfa af GDS áreiðanlegt mælitæki til 

að skima eftir þunglyndi meðal aldraða. Það er mikilvægt að slíkt mælitæki sé til staðar 

sem er auðvelt og þægilegt í notkun og gefur áreiðanlegar niðurstöður. GDS listann er 

hægt nota einnig til að meta árangur meðferðar hvort sem um lyfjameðferð eða 

sálfræðilega meðferð sé að ræða eða hvort tveggja. Hægt er að leggja listann fyrir 

aldraða einstaklinginn 6-12 vikum eftir að meðferð hófst og meta þannig hvort hún sé 

að skila árangri eða hvort að þörf sé á breytingu (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2000). 

Engar heimildir eru þó að finna að félagsráðgjafar noti listann. Á heilsugæslunni og 

Landspítalanum væri hægt að nota listann við skimun og ef að vísbendingar um 

þunglyndiseinkenni eru til staðar er einstaklingnum vísað á viðeigandi úrræði þar sem 

greining og meðferð færi fram (Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016). 

4.1.2 InterRAI HC mat 

InterRAI HC mat er staðlað mælitæki sem byrjað var að þróa árið 1993 og er tilgangur 

mælitækisins að meta umönnunarþörf einstaklinga. Til eru fleiri mælitæki í sama flokki 
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sem eru til dæmis notuð á hjúkrunarheimilum, öldrunarlækingardeildum og 

bráðadeildum fyrir aldraða. InterRAI HC er notað meðal þeirra sem njóta heilbrigðis- og 

félagsþjónustu í heimahúsum og er það hannað með það í huga að hjúkrunarfræðingar, 

félagsráðgjafar, læknar og slíkar fagstéttir noti það. Mælt er með því að matið fari fram 

á heimili einstaklingsins og að það sé einn aðili sem gerir matið. InterRAI HC matið 

skiptist niður í 20 hluta þar sem heilsufar og hjúkrunarþarfir einstaklingsins eru metnar, 

allt frá vitrænni getu upp í umhverfisaðstæður einstaklingsins (Morris, 2006).  

Í hluta E er farið yfir hvernig hugarástand einstaklingsins er metið en þar kemur 

fram að andleg vanlíðan getur haft áhrif á sjúkdómstíðni einstaklinga. Í hluta E1 er því 

lýst hvernig hægt er að meta hvort vísbendingar um þunglyndi, kvíða eða depurð séu til 

staðar. Skráðar eru niður allar vísbendingar síðustu þjá daga eða lengur og fer greining 

fram með því að leyfa einstaklingnum að tjá sig munnlega um andlega líðan en einnig er 

fylgst með látbragði eða hegðun einstaklingsins. Matsaðili hefur fyrir framan sig lista um 

einkenni sem þarf að fylgjast með hvort séu til staðar. Dæmi um þetta eru hvort 

einstaklingurinn sýnir reiði gagnvart sjálfum sér og öðrum, sýnir mikinn ótta, kvartar af 

ástæðulausu, virðist dapur eða áhyggjufullur, grætur eða tárast, er með ítrekaðar 

yfirlýsingar um að eitthvað hræðilegt sé að fara að gerast og ef einstaklingurinn tjáir 

lífsleiða. Ræða þarf því við einstaklinginn en sumir segja frá vanlíðan að fyrra bragði á 

meðan spyrja þarf aðra sérstaklega út í líðan þeirra. Ef einstaklingur tjáir sig um andlega 

vanlíðan skal spyrja hversu lengi einkenni hafa verið til staðar og skrá það niður. Sumir 

eiga í miklum erfiðleikum með að segja frá andlegri vanlíðan og þá er mikilvægt að 

fylgjast með hegðun einstaklingsins. Mælt er með því að ráðfæra sig við 

fjölskyldumeðlimi sem þekkja til hegðun einstaklingsins og/eða aðra sem eiga í miklum 

samskiptum við hann eða sjá um umönnun hans. Vísbendingar eru svo skráðar frá núll 

upp í þrjá en núll þýðir að engar vísbendingar um andlega vanlíðan séu til staðar, einn er 

þegar vísbending var til staðar en ekki síðustu þrjá daga, tveir er þegar vísbending var til 

staðar af einum til tveimur dögum af þessum þremur dögum og þrír er þegar vísbending 

var til staðar alla þrjá dagana (Morris, 2006).   

4.2 Úrræði 

Meðferð við þunglyndi hjá öldruðum þarf að vera heildstæð þar sem viðeigandi 

úrræðum er beitt (Halldór Kolbeinsson, 1996). Heilsugæslan spilar lykilhlutverk í 
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greiningu og meðferð við þunglyndi aldraðra en á síðustu árum hafa ýmis verkefni tengt 

geðheilbrigðisþjónustu verið unnin á heilsugæslustöðvum landsins. Dæmi um þetta er 

að veitt er hugræn atferlismeðferð á vegum Landspítalans og tilkoma 

geðhjúkrunarteymis og iðjuþjálfunar á heilsugæslustöðvum. Lagt hefur verið til að efla 

aðkomu fleiri fagstétta í vinnu með öldruðum sem þjást af þunglyndi (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2006). 

Stuðningur aðstandenda í meðferð við þunglyndi er mikilvægur og hjálp þeirra við 

að fylgja eftir meðferðaráætlun viðkomandi. Ekki fá allir slíkan stuðning frá 

aðstandendum og því þurfa úrræði að vera til staðar sem eru sniðin að einstaklingnum. 

Aldraðir sem hafa misst ástvini og/eða búa einir þurfa á meiri aðstoð við að efla virkni 

sína, bæði líkamlega og félagslega og samskipti við aðra einstaklinga eru mikilvæg 

(Gottfries, 2001). 

4.2.1 Samtalsmeðferðir 

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að meðferðarform svo sem samtalsmeðferð, 

hugræn atferlismeðferð eða hópmeðferð geta dregið verulega úr einkennum þunglyndis 

meðal aldraðra (Lynch, Morse, Mendelson og Robins, 2003). 

Hugræn atferlismeðferð er ein mest notaða aðferðin við meðferð þunglyndis meðal 

allra aldurshópa. Meðferðin gengur út á það að breyta hugsunum og viðbrögðum til að 

bæta líðan en hugmyndafræði meðferðarinnar snýst um að hugsun hefur áhrif á hegðun 

sem hefur áhrif á líðan. Meðferðin snýr að því að taka eftir neikvæðum hugsunum og 

þróa þær yfir í jákvæðar hugsanir. Til þess að meðferðin sé sem árangursríkust heldur 

einstaklingurinn dagbók þar sem hann skráir niður hugsanir, hegðun og líðan ásamt 

markmiðum. Hugræn atferlismeðferð hentar vel þegar einstaklingurinn hefur verið að 

glíma við lágt sjálfsmat og neikvæða sjálfsmynd (Buckman og Charlish, 2002). 

Rannsóknir hafa sýnt að hugræn atferlismeðferð með eða án lyfjagjafar er árangursríkari 

en að taka aðeins lyf án nokkurrar samtals meðferðar (Lynch, Morse, Mendelson og 

Robins, 2003).  

Hugræn atferlismeðferð hefur verið notuð í hópmeðferð fyrir aldraða til dæmis í 

endurminningarhópum þar sem lögð er áhersla á að vekja jákvæðar minningar. 

Einstaklingnum gefst tækifæri að ræða minningar sínar og æfist á sama tíma í að tjá sig 
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fyrir framan aðra sem getur aukið sjálfstraust. Þetta form hópmeðferða er að mestu 

notað á hjúkrunarheimilum (Sæmundur Haraldsson, 2001).  

Fókuseruð þemagrúppa fyrir þunglynda er form hópmeðferðar fyrir einstaklinga 

sem lyf virka ekki á. Meðferðin byggist að mestu á hugrænni atferlismeðferð þar sem 

sett eru markmið, vandamál skoðuð, meðferðarúrræði rædd og unnið með úrræðagetu 

og sjálfshjálparfærni einstaklingsins (Sæmundur Haraldsson, 2001). Rannsóknir hafa 

sýnt að hægt er að ná góðum árangri með hópmeðferð við þunglyndi meðal aldraðra og 

er ávinningurinn meðal annars að slík meðferð er oftast ódýrari en einstaklingsmeðferð 

og þau félagslegu sambönd sem myndast eru talin hafa góð áhrif sérstaklega ef hinn 

aldraði hefur upplifað ástvinamissi (Lynch, Morse, Mendelson og Robins, 2003).  

4.2.2 Geðlyf 

Í skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 kemur fram að 

erfitt sé að fyrirbyggja þunglyndi en hægt sé að takast á við sjúkdóminn með lyfjum 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). Notkun þunglyndislyfja hér á landi er 

mikil og má velta fyrir sér hvers vegna (Védís Helga Eiríksdóttir, 2016). 

Í rannsókn þar sem skoðuð var geðlyfjanotkun aldraða utan stofnanna á Íslandi árið 

2006 kom í ljós að tæplega fjórðungur allra útleystra lyfja hjá öldruðum 70 ára og eldri 

voru geðlyf. Geðlyf eru skilgreind sem þunglyndis-, kvíðastillandi-, geðrofs- og svefnlyf. 

Þegar skoðað var hversu hátt hlutfall kvenna og karla 70 ára og eldri leystu út lyfin kom í 

ljós að 22,8% kvenna leystu út þunglyndislyf og 18,4% karla. Þetta helst í hendur við 

tölur sem sýna að aldraðar konur eru líklegri til að greinast með þunglyndi en karlar. 

Ástæðan fyrir þessum mun getur einnig verið að konur eru líklegri til að leita til læknis 

en karlar en einnig getur markaðssetning lyfja haft áhrif. Rannsóknin náði aðeins til 

einstaklinga utan stofnana en geðlyfjanotkun innan stofnanna er talin vera meiri og því 

væru niðurstöður líklega mun hærri ef ekki væri tekið tillit til búsetuforms þátttakenda. 

Rannsóknin sýndi einnig að notkun geðlyfja hér á landi er mun hærri en notkun slíkra 

lyfja í nágrannalöndum okkar og var Ísland og Danmörk borin sérstaklega saman. Í ljós 

kom að á 12,7% Dana á aldrinum 70-74 ára nota þunglyndislyf á móti því að 23,3% 

Íslendinga í sama aldursflokki. Ekki er vitað um ástæðu þessa en hún er talin geta tengst 

því að læknar hér á landi vísi frekar á slík lyf en í Danmörku eða að lyfjagreiðslukerfi sé 
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með öðru sniði í löndunum tveimur (Ólafur Samúelsson, Helga Zoëga, Aðalsteinn 

Guðmundsson og Matthías Halldórsson, 2009) 

Í grein sem birtist í Læknablaðinu árið 2017 er greint frá rannsókn þar sem 

lyfjanotkun aldraðra hér á landi var athuguð. Þar kemur í ljós að árið 2016 notuðu í 

flokki 70 ára og eldri 20% karla og 30% kvenna þunglyndislyf. Þar kemur einnig fram að 

frá árinu 2012 hefur orðið aukning í þunglyndislyfjanotkun hjá bæði körlum og konum 

70 ára og eldri en sú aukning sé um 3,5% hjá körlum og 2,7% hjá konum. Fram kemur að 

þessi notkun sé afar há en að þunglyndislyfin séu ekki einungis notuð við þunglyndi 

heldur einnig við langvarandi kvíða meðal aldraðra (Magnús Jóhannsson, Anna Björg 

Aradóttir, Jón Pétur Einarsson og Ólafur B. Einarsson, 2017). 

Samkvæmt lyfjagagnagrunni Embættis Landlæknis hefur notkun þunglyndislyfja í 

öllum aldurshópum hækkað á árunum 2010-2015 en mest hefur hækkunin orðið hjá 

einstaklingum 80 ára og eldri. Fjölgun er líka á Norðurlöndunum en hér á landi er 

notkunin hins vegar meiri. Hvers vegna ætli notkun á þunglyndislyfjum í öllum 

aldurshópum sé svo mikil hér á Íslandi? Ein ástæða getur verið að skortur sé á 

meðferðarúrræðum hér á landi og einstaklingum því frekar ávísað lyf heldur en að bent 

sé á viðeigandi meðferð (Védís Helga Eiríksdóttir, 2016). Samkvæmt grein sem 

Lyfjastofnun birti hefur notkun þunglyndislyfja aukist á síðastliðnum 10 árum í öllum 

aldursflokkum um 40%. Talið er að þunglyndi sé ekki algengara hér á landi samanborið 

við önnur lönd þó svo að notkun lyfjanna sé meiri hér á landi (Lyfjastofnun, 2017).  

Hafa þarf í huga þegar geðlyfjum er ávísað á aldraða að ýmis vandamál geta komið 

upp við notkun lyfjanna. Miklar líffræðilegar breytingar verða á efri árum og aldraðir eru 

mun viðkvæmari fyrir aukaverkunum lyfja. Aldraðir geta verið viðkvæmari fyrir slævandi 

áhrifum lyfjanna og geta lyfin valdið truflun á vitrænni getu. Geðlyf geta haft ýmsar 

aukaverkanir svo sem verkun á miðtaugakerfið og áhrif á jafnvægi og viðbrögð 

einstaklinga. Þessi áhrif geta verið meiri á aldraða einstaklinginn og því þarf alltaf að 

meta hvort að ávinningur notkunarinnar sé meiri en áhættan (Ólafur Samúelsson o.fl., 

2009). Lyfjameðferð vegna þunglyndis er talin vera árangursrík þegar einkenni hafa 

staðið lengi yfir. Gæta þarf að hvaða önnur lyf aldraði einstaklingurinn er að taka inn því 

þunglyndislyfin geta haft áhrif á þau (Hallgrímur Magnússon, 2004). 
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4.2.3 Önnur úrræði 

Önnur úrræði en samtals- og lyfjameðferð eru einnig til staðar og gert verður grein fyrir 

þeim í þessum kafla.  

Reykjalundur er endurhæfingarmiðstöð með það markmið að bæta lífsgæði, færni 

og sjálfshjálp einstaklinga (Reykjalundur, e.d.-a). Þar er starfandi geðheilsuteymi þar 

sem unnið er að endurhæfingu til dæmis vegna þunglyndis og er meðferðin sniðin að 

þörfum einstaklingsins. Beiðni læknis þarf að liggja fyrir til að einstaklingur geti sótt 

endurhæfingu á Reykjalundi (Reykjalundur, e.d.-b). Meðal úrræða sem þar eru í boði eru 

stuðningsviðtöl, hugræn atferlismeðferð, sérhæfð sjúkraþjálfun, almenn hreyfing og 

líkamsrækt, námskeið og hópastarf, félags- og tómstundahópar, sjálfsstyrkingarhópur 

þar sem áhersla er lögð á að efla sjálfsmyndina og hópmeðferð í hugrænni 

atferlismeðferð þar sem stunduð er líkamsrækt og núvitundarþjálfun. Þegar 

einstaklingur er innritaður er skipað þverfaglegt teymi í kringum hann og er 

félagsráðgjafi hluti af því teymi (Reykjalundur, e.d.-c). Félagsráðgjafar á Reykjalundi 

vinna með félagsleg mál sjúklinga sem tengjast meðal annars fjármálum, fjölskyldu og 

búsetu. Þeir veita einnig stuðning í persónulegum málum ásamt því að veita upplýsingar 

um félagsleg réttindi einstaklingsins (Reykjalundur, e.d.-d).  

Í langsniðsrannsókn Chang og félaga sem framkvæmd var hér á landi voru 

þunglyndiseinkenni meðal 4140 einstaklinga skoðuð út frá líkamlegri virkni á miðjum 

aldri. Með líkamlegri virkni var átt við þá sem stunduðu hreyfingu að einhverju tagi. 

Meðalaldur þátttakenda var 52 ár og var markmiðið að kanna hvort að líkamleg virkni á 

miðjum aldri hafi áhrif á minnkuð þunglyndis einkenni 25 árum síðar. Þeir sem áður 

höfðu verið greindir með þunglyndi var vikið úr rannsókninni. Í ljós kom að líkamleg 

virkni á miðjum aldri hefur áhrif á minnkuð þunglyndiseinkenni 25 árum síðar og slík 

virkni getur haft í för með sér betri geðheilsu á efri árum (Chang o.fl., 2015). Í annarri 

langssniðsrannsókn voru áhrif líkamlegrar virkni á þunglyndiseinkenni einnig könnuð og 

var úrtakið 1947 einstaklingar á aldrinum 50-94 ára. Niðurstöður voru þær sömu, að 

líkamleg virkni dregur úr líkunum á því að einstaklingurinn þrói með sér þunglyndi á efri 

árum (Strawbridge, Deleger, Roberts og Kaplan, 2002). Í stefnu Reykjavíkurborgar um 

málefni aldraðra til ársins 2017 kemur fram að til að stuðla að líkamlegri virkni eldri 

borgara er boðið upp á niðurgreiðslu á sundstöðum ásamt hreyfingu og leikfimi á vegum 
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félagsmiðstöðvanna (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). Í félagsmiðstöðvum 

Reykjavíkurborgar er fjölbreytt hreyfing í boði meðal annars leikfimi, jóga, dans, botsía, 

pútt og göngur (Reykjavíkurborg, 2015).  

Hreyfiseðill er meðferðarúrræði þar sem lögð er áhersla á að einstaklingur sem 

glímir við sjúkdóm til dæmis þunglyndi fái áætlun um hreyfingu sem hentar honum og 

hans sjúkdómseinkennum. Læknir skrifar uppá tilvísun til sjúkraþjálfara sem gegnir 

hlutverki hreyfistjóra. Sjúkraþjálfarinn og einstaklingurinn hittast einu sinni og lagt er 

mat á líkamlegt ástand einstaklingsins og gerð áætlun um hreyfingu sem er sniðið að 

þörfum hans (Hávar Sigurjónsson, 2015). 

Roh og félagar athuguðu hvort líkamleg, félagsleg og trúarleg virkni hafði áhrif á 

þunglyndi meðal aldraðra. Úrtakið voru 6647 einstaklingar eldri en 60 ára og eldri og var 

líkamleg virkni mæld sem hreyfing minnst þrisvar í viku 30 mínútur í senn en félagsleg 

og trúarleg virkni var mæld sem minnst einn atburður tengdur því á viku. Í ljós kom að 

þeir sem voru líkamlega, félagslega og trúarlega virkir sýndu minni áhættu á þunglyndi 

(Roh, Hong, Lee, Oh, Lee, Chang og fleiri, 2015). Í stefnu um málefni eldri borgara til 

ársins 2022 kemur fram að á næstum árum verði samfélagsþátttaka og virkni eldri 

borgara efld með nýsköpun og þróun. Áhersla verður lögð á að efla einstaklinga sem eru 

félagslega einangraðir og þeir sem þurfa á auknum stuðningi til að stunda félagsstörf til 

dæmis vegna færniskerðingar eða fötlunar, verður veitt aðstoð við það. Lögð verður 

áhersla á að gera félagsstarf fjölbreytt og að það sé hentugt fyrir alla sem það sækja 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2018). Félagsmiðstöðvar eldri borgara eru staðsettar 

víðsvegar um landið og er markmiðið að stuðla að virkni og sporna við félagslegri 

einangrun. Lögð er áhersla á að þátttakendurnir sjálfir taki þátt í að móta starfið sem 

getur verið valdeflandi. Unnið er að því að auka félagsfærni, samskipti og hópastarf sem 

eflir lífsgæði og heilbrigði eldri borgara (Reykjavíkurborg, 2015).  

Rannsóknir hafa sýnt að það að eiga gæludýr hefur jákvæð áhrif á bæði andlega og 

líkamlega vellíðan einstaklinga í öllum aldurshópum. Sýnt hefur verið fram á það að eiga 

gæludýr getur minnkað líkur á einmannaleika, kvíða og þunglyndi. Aldraðir sem eiga 

gæludýr hafa gefið til kynna að þeir upplifi minni andlegar þjáningar (e. distress) svo sem 

þunglyndi en aldraðir sem ekki eiga gæludýr (Sable, 2013).  
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4.2.4 Öldrunargeðdeild  

Hér á landi er ekki starfandi öldrunargeðdeild en yfirlæknir öldrunarlækninga á 

Landspítalanum telur að slíka deild bráðvanti. Hann telur að með sérhæfðri meðferð við 

geðrænum vanda aldraðra sé hægt að ná góðum bata (Pálmi V. Jónsson, 2019). Stofnun 

öldrunargeðdeildar hér á landi hefur verið lengi í umræðunni og í skýrslu um 

stefnumótun í málefnum geðsjúkra frá árinu 1998 var lagt til að öldrunargeðdeild yrði 

stofnuð með 25 rúmum á geðdeild Landspítalans (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 1998). 

Á 132. löggjafarþingi 2005-2006 var lögð fram fyrirspurn til heilbrigðisráðherra um 

öldrunargeðdeild á Landspítalanum. Í svari þáverandi heilbrigðisráðherra kemur fram að 

það sé hans mat að þörf sé á sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða og að hann 

hafi skipað faghóp til að fara yfir hvernig bæta mætti geðheilbrigðisþjónustu aldraðra 

hér á landi. Heilbrigðisráðherra greindi frá í svari sínu að hann myndi taka ákvörðun um 

stofnun öldrunargeðdeildar eftir að skýrsla faghópsins væri tilbúin (Þingskjal nr. 

711/2005-2006). Í skýrslu um ábendingar faghóps um hvernig bæta mætti 

geðheilbrigðisþjónustu við aldraða kemur fram að nefndin telji að það sé brýn nauðsyn á 

sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða. Samkvæmt nefndinni er greining 

geðsjúkdóma meðal aldraðra frábrugðin greiningu meðal yngra fólks og því sé þörf á 

sérhæfðri þjónustu. Faghópurinn fór yfir í skýrslu sinni að rannsóknir hafa sýnt að 

göngudeildir, sjúkrahúsmeðferð og ráðgjafarþjónusta hafi skilað árangri í meðferð 

aldraðra með geðsjúkdóma og telur nefndin nauðsynlegt að sett sé á laggirnar slík 

þjónusta hér á landi. Nefndin leggur til að sérhæfð þjónusta fyrir aldraða með 

geðsjúkdóma verði komið á laggirnar á Landspítalanum og að þjónustan yrði fjórþætt: 

göngudeild þar sem fram færi mat, meðferð og ráðgjöf fagfólks, meðal annars 

félagsráðgjafa, geðdeild þar sem meðferð færi að mestu fram, ráðgjafarþjónusta fyrir 

heilsugæslu, spítaladeildir og hjúkrunarheimili þar sem veitt væri ráðgjöf varðandi 

greiningu, meðferð og eftirfylgd og sérhæfð hjúkrunardeild fyrir aldraða sem ekki geta 

búið heima hjá sér eða á hjúkrunarheimili vegna geðrænna einkenna (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2006). 

Ekki varð að stofnun öldrunargeðdeildar en heilbrigðisráðherra hafði gert áætlun 

um að opna öldrunargeðdeild árið 2008 en efnahagshrunið sama ár kom í veg fyrir það. 
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Samkvæmt yfirlækni öldrunarlækninga á Landspítalanum lágu allar áætlanir fyrir um að 

opna hér öldrunargeðdeild og telur hann því ekki þurfa mikinn undirbúning til að opna 

hér öldrunargeðdeild ef heilbrigðisráðherra forgangsraðar því (Pálmi V. Jónsson, 2019).  
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5 Niðurstöður og umræða 

Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum í ritgerð þessari: 

1. Hvert er umfang þunglyndis aldraðra hér á landi í samanburði við önnur lönd? 

2. Hverjir eru helstu áhættuþættir þunglyndis meðal aldraða?  

3. Hverjar eru hugsanlegar ástæður þess að þunglyndi er algengara meðal eldri kvenna 

en karla? 

Niðurstöður sýna að tölur um umfang þunglyndis um allan heim eru á reiki. Í rannsókn 

frá árinu 2004 þar sem þunglyndi meðal aldraðra í níu borgum og löndum í Evrópu var 

kannað kom í ljós að Ísland var með lægstu tíðni þunglyndis meðal 65 ára og eldri eða um 

8,8% en meðaltalið í Evrópu mældist 12,3% (Copeland o.fl., 2004). Í evrópskri rannsókn sem 

framkvæmd var árið 2015 kom í ljós að Ísland var í fjórða efsta sæti yfir þunglyndiseinkenni 

meðal allra aldurshópa en þar mældist þunglyndi meðal 65 ára og eldri 7,8% (Hagstofa 

Íslands, e.d.-b). Fáar íslenskar rannsóknir eru aðgengilegar sem rannsaka umfang þunglyndis 

meðal aldraðra hér á landi. Hlutfall þunglyndis er allt frá 7,8%-30% en mest er þunglyndi 

meðal þeirra sem eru inná hjúkrunarheimilum eða allt að 40% (Védís Helga Eiríksdóttir, 

2016). Fjöldi rannsókna hafa þó verið framkvæmdar erlendis en þar eru tölur einnig á miklu 

reiki. Í samantekt af 74 slíkum rannsóknum kom í ljós að niðurstöður eru allt frá 4,7%-16% 

(Barua, Ghosh, Kar og Basilio, 2011). Því má velta fyrir sér hvort skortur á rannsóknum hér á 

landi skýri þennan mun eða hvort í raun sé erfitt að meta umfang þunglyndis meðal aldraðra. 

Áhættuþættir þunglyndis meðal aldraðra má skipta í líkamlega og félagslega þætti. 

Meðal líkamlegra áhættuþátta eru meðal annars langvinnir sjúkdómar, bráð og alvarleg 

veikindi, færniskerðing, lyfjameðferð og löng spítaladvöl. Félagslegir þættir eru meðal annars 

áföll, makamissir, fjárhagsleg vandamál, félagsleg einangrun og að búa einn eða á 

hjúkrunarheimili. Aðrir þættir hafa einnig hugsanleg áhrif svo sem erfðafræðilegir þættir og 

persónueinkenni. Breytingar á hormóna- og heilastafsemi sem fylgir ellinni eykur líkurnar á 

þunglyndi. Sýnt hefur verið fram á að skortur á ýmsum næringarefnum geti haft áhrif á 

þunglyndi en aldraðir eru útsettari fyrir slíkan skort. Persónueinkenni eru til dæmis kvíði, 

svartsýni og sinnuleysi. Mikilvægt er að vera á varðbergi varðandi áhættuþætti, skilgreina 

áhættuhópa og að þeir hópar fái aukinn stuðning og eftirfylgni innan heilsugæslunnar.  
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Þunglyndi meðal aldraðra er einnig mun algengara meðal kvenna en karla en aldraðar 

konur eru tvisvar sinnum líklegri til að greinast með þunglyndi en aldraðir karlar. Í rannsókn 

frá árinu 2015 mældust 4,5% íslenskra karla 65 ára og eldri með þunglyndiseinkenni og 11% 

kvenna. Margar hugsanlegar ástæður geta legið þar að baki en til að mynda eru meiri líkur á 

að konur lifi lengur og eru því líklegri til að upplifa makamissi, búa einar og upplifa 

einmannaleika sem eru allt áhættuþættir þunglyndis (Sunna Eir Haraldsdóttir, 2016). 

Hugsanleg ástæða er einnig talin vera að konur eru líklegri til að viðurkenna vandann og leita 

sér hjálpar og því er jafnvel talið að þunglyndi meðal aldraðra karla sé vangreint og 

undirmeðhöndlað (Bergdahl o.fl., 2007).  

Afleiðingar þunglyndis geta verið alvarlegar og því er mikilvægt að forvörnum og fræðslu 

sé beitt til draga úr afleiðingum. Dánartíðni er hærri, sjálfsvíg líklegri, líkur á lengri spítaladvöl 

og einnig eru aldraðir líklegri til að vera háðir umönnunaraðilum og fara fyrr inná hjúkrunar- 

eða dvalarheimili. Talið er að efla þurfi forvarnir og vera á varðbergi varðandi þær aðstæður 

sem geta leitt til þunglyndis meðal aldraðra. Notast þarf við gagnreyndar aðferðir og velta 

má fyrir sér hvort hér á landi sé hægt að notast við þrepaskipta umönnun sem rannsóknir 

hafa sýnt að hefur forvarnargildi gagnvart þunglyndi aldraðra.  

Samkvæmt greinagerð um tillögu til þingsályktunar um rannsókn á þunglyndi aldraðra 

hér á landi er þunglyndi meðal aldraðra frábrugðið þunglyndi meðal annarra aldurshópa 

vegna þess að þeir eru líklegri til að upplifa makamissi, einmannaleika og lífsleiða. Þunglyndi 

aldraðra er talið vera bæði ógreint og undirmeðhöndlað hér á landi og þörf er á sérhæfðari 

þjónustu innan heilbrigðisþjónustunnar (Þingskjal nr. 499/2005-2006). Þegar þunglyndi 

aldraðra er greint eru allir þættir í kringum einstaklinginn skoðaðir og hvað gæti hugsanlega 

verið að valda þunglyndinu eða hafa áhrif á það. Ýmis mælitæki eru notuð til að skima fyrir 

þunglyndi meðal aldraðra svo sem GDS spurningalistinn eða interRAI HC mat þar sem 

hugarástand einstaklingsins er meðal annars kannað. Þunglyndi meðal aldraðra er oft 

meðhöndlað með lyfjagjöf en mikilvægt sé að önnur úrræði og meðferðir séu einnig til 

staðar (Þingskjal nr. 499/2005-2006). Sýnt hefur verið fram á árangur samtalsmeðferða og 

eru þær árangursríkari en lyfjameðferð ein og sér. Árangursríkasta leiðin er þó talin vera 

samtalsmeðferð samhliða lyfjameðferð. Rannsóknir hafa sýnt að hugræn atferlismeðferð sé 

árangursrík og síðustu ár hefur verið gerður samningur um að slík meðferð fari meðal annars 

fram á heilsugæslustöðvum landsins í samvinnu við Landspítalann. Önnur úrræði eru meðal 
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annars endurhæfing á stöðum á borð við Reykjalund, að ástunda félagsstarf, líkamlega iðju 

og/eða að eiga gæludýr.  

Takmarkanir voru fyrst og fremst þær að vöntun er á nýlegum íslenskum rannsóknum 

um þunglyndi meðal aldraðra. Rannsóknir um umfang þunglyndis hér á landi eru fáar og 

margar hverjar komnar til sinna ára. Gögn um þunglyndislyfjanotkun aldraðra hér á landi var 

auðveldast að nálgast og nýlegri rannsóknir hafa verið gerðar um það í samanburði við gögn 

um umfang þunglyndis hér á landi. Það er mat höfundar að þörf sé á fleiri rannsóknum um 

þunglyndi meðal aldraðra hér á landi. Forvörnum og fræðslu þarf að beita til að koma í veg 

fyrir þunglyndi en einnig til þess að þeir aldraðir einstaklingar sem upplifa einkenni 

þunglyndis og aðstandendur þeirra geti verið á varðbergi, þekkt einkennin og leitað sér 

viðeigandi aðstoðar. Það þarf að vera ljóst hvert á að leita og hvaða úrræði séu til staðar en 

vöntun er á sérhæfðri þjónustu fyrir aldraða með geðsjúkdóma líkt og þunglyndi. Lagt hefur 

verið til að hér á landi verði opnuð öldrunargeðdeild þar sem sérhæfð þjónusta fyrir aldraðra 

með geðsjúkdóma færi fram. Rannsóknir hafa sýnt að slík þjónusta hefur skilað árangri í 

meðferð við til dæmis þunglyndi. Markviss skimun fyrir þunglyndi meðal aldraðra er 

mikilvæg og að það sé greint en rannsóknir hafa sýnt að með meðferð við þunglyndi meðal 

aldraðra er hægt að ná góðum bata.  
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https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/gedskyrsla/1kafli.pdf/ 
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