
Efni: Tillaga til þingsályktunar um rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara.

Félagsvísindasvið Háskóla Islands fagnar framkominni tillögu til þingsályktunar um rannsókn á 

þunglyndi meðal eldri borgara.

150. Löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal 22 - 22. mál.

Eins og fram kemur í greinargerð sem fylgir tillögunni er þunglyndi meðal eldri borgara oft falið 

og því getur verið erfitt að bregðast við því. Kvíði og þunglyndi meðal eldra fólks getur verið 

og er oftlega hluti af heildarmynd sem þörf er að verði skoðuð samhliða. Vitað er að t.d. áföll, 

heilsuleysi og fjárhagslegir erfiðleika auka áhættu þunglyndis og að sama skapi getur öflugt 

tengslanet, stuðningur, hreyfing, virkni og þátttaka í félagslífi og samfélaginu almennt, virkað 

verndandi gegn kvíða og þunglyndi.

Innan Félagsráðgjafardeildar hefur um árabil verið lögð áhersla á nám um öldrun og 

öldrunarfræði. Þar hafa því nokkur BA og MA verkefni verið unnin sem fjalla einmitt um kvíða, 

depurð, einmanaleika, félagslega virkni og ýmislegt fleira. Þá hafa á vegum Rannsóknarseturs 

í barna og fjölskylduvernd (RBF) og Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, verið unnar 

rannsóknir og þjónustukannanir í málaflokknum og gefnar út skýrslur. Einnig er vert að minna 

á að á vegum Embættis landlæknis er til gagnasafn úr könnun á heilsu og líðan Íslendinga.

Á árinu 2018 lauk gagnasöfnun í fjöl-þjóðlegri rannsókn varðandi stöðu og líðan eldra fólks, 60 

ára og eldri, sem tveir fræðimenn Félagsráðgjafardeildar standa að í samstarfi við erlenda 

fræðimenn. Úrvinnsla þeirra gagna er enn yfirstandandi og varpa gögnin ljósi á nokkra fleiri 

þætti eins og áhyggjur, athafnir daglegs lífs, minnistap og einkenni heilabilunar samhliða kvíða 

og depurð. Fyrstu vísbendingar úr þeirri rannsókn gefa tilefni til að horfa þurfi til 60+ ára 

hópsins í heild þar sem einkenni kvíða og depurðar virðast tíðari meðal karla 60-66 ára og 

kvenna eldri en 75 ára, en annarra hópa á þessu aldursbili.

Annar þáttur -  einmanaleiki -  hefur mælst víða vera vaxandi og mælist hér á landi 17-23% 

meðal þeirra sem eru 67 ára og eldri, en jafnframt álíka eða tíðari meðal 60-66 ára. 

Félagsráðgjafardeild HÍ tekur því undir mikilvægi þessa að rannsaka umfang kvíða, depurðar 

og fleiri þátta sem varða eldra fólk, 60 ára og eldra og kanna með hvaða hætti hægt er að 

fyrirbyggja það vanlíðan einstaklinga í þeim hópi. Afmörkun á rannsókn við hugtakið „aldraðir" 

eða 67 ára mörkin, er tilefni til að endurmeta og útvíkka.

Þegar rannsaka á þunglyndi eldri borgara er mikilvægt að kanna félagslegar aðstæður,



samskipti við fjölskyldu og áhrif umhverfis. Einnig er mikilvægt að skoða með hvaða hætti er 

hægt að styrkja og efla virkni og þátttöku og samfélagslegt hlutverk eldra fólks til að sporna 

gegn þunglyndi og einmanaleika eða öðrum sálfélagslegum kvillum.

Hvatt er til að lögð verði áhersla á að nýta og vinna úr fyrirliggjandi gagnabönkum og einnig að 

áherslan endurspegli að hækkandi aldri fylgja bæði ýmis heilsufarsleg vandkvæði en ekki síður 

breytingar á félagslegri stöðu og högum. Öldrun er ekki sjúkdómur þó henni geti fylgt ýmsir 

krankleikar og því er tilefni til að skipa fjöl-faglegan vinnuhóp sem samanstendur af fleiri 

heilbrigðisgreinum en gert er ráð fyrir í þessari tillögu.


