
I det västerländska samhället kämpar människor för ett långt liv, men emot själ-
va åldrandet. Att försöka bromsa åldrandet på olika sätt har länge fascinerat 
oss. Ett gott åldrande innebär att behålla fysiska och intellektuella funktioner, 

god hälsa samt meningsfullt innehåll i livet.

Vad är åldrande?
Traditionellt sett börjar ålderdomen räknas från slutet av 60-årsåldern. Eftersom 
vi blir allt äldre, blir en sådan indelning en lång period. Man har därför på senare 
tid börjat dela in ålderdomen i ”yngre äldre”, 65–80 år och ”äldre äldre”, cirka 80 
år och uppåt. Vi blir inte bara äldre, utan även friskare och mera aktiva.”70 är det 
nya 50”. Det beror bland annat på att de som är födda på 1940-talet och senare har 
kunnat ta del av medicinska framgångar, välfärdssamhällets utveckling och för-
bättrade levnads förhållanden.

En ljus tid för många
Olika människor uppfattar åldrandet på olika sätt. För somliga kännetecknas  
ålderdomen av en tid då försämrad hälsa och nedsatta kroppsfunktioner upptar 
en stor del av tillvaron. Det blir svårare att klara av vardagliga ting. Även ensam-
het och brist på fysiska aktiviteter kan vara påtagligt. För många äldre kan åldran-
det dock vara en positiv och ljus tid som – om den psykiska och fysiska hälsan är 
god – kan handla om att utforska och förkovra sig i alla de saker som det tidigare  
i livet inte funnits tid att göra.
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Pensioneringen som inträffar i början av ålderdomen leder till förändrade 
livsvillkor. Man drabbas också lättare av sjukdomar med stigande ålder. Detta kan 
innebära att man blir mindre självständig. Förmågan att hantera de förändringar 
som uppkommer betyder mycket för hur man kan fortsätta må bra och leva väl.

Gerontologi
Vetenskapen om åldrande kallas gerontologi, ett ord som är bildat från grekisk-
ans geros som betyder gammal man och logos som betyder lära. Gerontologi är 
ett brett forskningsområde där tyngdpunkten till stor del ligger inom psykologin. 
Gerontologerna har bidragit till att förändra synen på åldrandet från en period av 
enbart nedgång, till en period där människan fortsätter förändras. En definition 
av åldrande är att det är en progressiv förändringsprocess av individens biologiska, 
sociala och psykologiska struktur.  

• Den biologiska åldern är ett mått på hur individen fungerar rent fysiologiskt.
• Den psykologiska aspekten beskriver förmågan att anpassa sig till miljön och 

eventuella förändringar i den. Minne och inlärningsförmåga är viktiga aspek-
ter av den psykologiska åldern.

• Den sociala åldern kan beskrivas som de kontakter individen har med andra, 
vilken position man har i samhället och i olika grupper. 

Förmågan att hantera förändringarna i ålderdomen och den stress de kan inne-
bära, beror på vilken situation som råder eller av en händelses karaktär, liksom  
på individens personlighet samt faktorer i den sociala miljön.

Forskning visar att det kan gå att spåra sättet att åldras som ett resultat av hur 
man har hanterat levnadsvanor och beteendemönster genom livet och hur de har 
utvecklats. Man har, grovt sett, kunnat se att välbefinnande i hög ålder till hälften 
bestäms av hur vår livslinje sett ut och till hälften av hälsofaktorer och arvsmassa.

Psykiatriska tillstånd hos äldre
Psykisk ohälsa hos äldre är ofta komplexa tillstånd, ofta med kroppslig sjukdom 
därtill. Orsakerna till psykiatrisk sjukdom som debuterar eller förvärras i hög 
ålder kan indelas i:

• Skador i hjärnan eller annan påverkan på hjärnans funktion 
Demenssjukdom är en vanlig orsak till depression hos äldre, liksom Parkin-
sons sjukdom. Orsakerna är flera, bland annat de förändringar i hjärnan som 
orsakas av sjukdomen, i kombination med psykologiska faktorer. Det är även 
vanligt med depression efter stroke.

• Kroppslig sjukdom eller bristande fysisk aktivitet 
Det är numera allmänt känt att fysisk aktivitet är en viktig faktor för psykiskt 
välmående. De substanser som frisätts i samband med fysisk aktivitet ökar ny-



bildningen av nervceller och ger effekt på både inlärningsförmåga och depres-
sion. En stor studie på en grupp äldre över 60 år visar att bästa resultatet ses 
hos dem som motionerar några gånger i veckan, och inte varje dag. Har man 
en kroppslig sjukdom kan depression förvärra den, och även öka dödligheten. 
Livsstilsfaktorer kan förklara en del av den ökningen, men en stor del kan för-
klaras endast av depressionen i sig.

• Psykosociala faktorer som sorg och stress 
Sömnsvårigheter, ensamhet, sjuka anhöriga eller att man förlorat en närståen-
de är faktorer som är viktiga att beakta vid försämrat psykiskt mående.

• Biverkan av läkemedel 
I samband med till synes oförklarliga depressiva tillstånd i kombination med 
läkemedelsbehandling, är det viktigt att tänka på depression som biverkan 
till läkemedel. Många av dem kan ge denna biverkan, även om det inte är det 
vanligaste.

Ett gott omhändertagande av den äldre patienten kräver att sjukvården har kon-
takt med andra samverkanspartner, exempelvis kommunens äldrevård. Äldres 
psykiska hälsa är ett område som rör sig i gränslandet mellan geriatrik, psykiatri, 
primärvård och äldreomsorg.

Anhöriga är också en viktig del i vården om man ska kunna få en bild av hela 
individen och hennes bakgrund; intressen, erfarenheter mm. Vad är viktigt för 
just den människan? Gruppen ”äldre” är väldigt heterogen! 

Hur gamla kan vi bli?
Befolkningen i världen blir allt äldre. För att försöka förstå varför vissa blir väldigt 
gamla har forskning kommit fram till några viktiga faktorer:
• Arv – föräldrar och syskon som levt länge
• Att vara kvinna
• God hälsa genom livet
• Normal kroppsvikt
• Bruk av tobak och alkohol
• Förmågan att kunna anpassa sig psykologiskt och socialt

Det finns platser på jorden, så kallade blå zoner, där människor lever längre. Man 
ser att de platserna är präglade av att många där lever nära naturen i en miljö utan 
stress, äter bra kost och lever nära sina anhöriga. Dessa platser finns bland annat 
på ön Okinawa i Japan, Sardinien, Costa Rica och Kalifornien.

Psykiatrisk vård 
Psykisk ohälsa kan ofta uttrycka sig annorlunda hos äldre än hos yngre. Kropps-
liga åldersförändringar gör att reservkapacitet i kroppens olika organ minskar, 



vilket innebär att äldre oftare drabbas av sjukdom. De åldersförändringar som 
drabbar hjärnan anses ha betydelse för utveckling av depression. 

Övriga diagnoser som utreds och behandlas är framför allt bipolär sjukdom, 
psykossjuk domar samt olika tillstånd med varierande grad av kognitiv svikt.  
I vissa fall behöver patienten läggas in på sjukhus. Där finns vårdavdelningar  
med särskild äldrepsykiatrisk kompetens, ofta med en miljö som man försökt 
göra hemtrevlig och trygg. Det finns även minnesmottagningar, där man bedriver 
utredning, diagnostik, behandling samt under en viss tid uppföljning vid demens-
sjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom.

Det goda samtalet
En av grunderna för det psykiatriska arbetssättet är det förtroendefulla samta-
let. Hos den äldre patienten behöver man ibland vara extra uppmärksam på att 
tala på ett sätt som är lätt att förstå, med en behaglig röst. Patientens förmåga till 
kommunikation kan påverkas av nedsatt hörsel och syn, kognitiva brister eller 
ett nedsatt allmäntillstånd. Man kan behöva hjälpmedel eller ha med sig en trygg 
person i viktiga samtal eller möten. Detta är något som alla som möter den äldre 
människan kan tänka på. 

Att stärka hälsan på ålderns höst – vad behöver den äldre, hur kan jag hjälpa till? 
Det finns några viktiga faktorer för att stärka den psykiska hälsan hos den äldre 
individen. 

• Social gemenskap och stöd. En känsla av meningsfullhet och ett sammanhang, 
att undvika isolering. Att man får fortsätta känna sig som en viktig person och 
vara delaktig. Man kan gärna uppmuntra och underlätta för individen att fort-
sätta med sådant som hen tidigare varit intresserad av. 

• Goda matvanor, gärna tillsammans med andra. 
• Fysisk aktivitet. Det finns bland annat dansgrupper för patienter med Parkin-

sons sjukdom, där även anhöriga kan delta. Där vävs nyttoaspekten in i gläd-
jen att få delta i dansens konstform och känna in sin kropp på ett annat sätt.

• Utbildning i digital teknik kan vara ett sätt att främja social delaktighet genom 
att den skapar nya kontakter och bidrar till en ökad känsla av trygghet.

De bortglömda äldre
Cirka tio procent av världens befolkning uppskattas vara homosexuella. Tar man 
med hela hbtq-perspektivet blir siffran ännu högre. Det är minst 600 miljoner 
människor. Många äldre har vuxit upp i en tid när homosexualitet varit förbjudet, 
och fördomarna starka. Det är bättre idag, men historien lever kvar och många är 
fortfarande präglade av de stigman de vuxit upp med och en sorg över att inte få 
vara den man är.

Ofta reduceras ens livspartner till en ”vän” när man har kontakt med myndig-
heter och sjukvård eller när man flyttar in på boende. Det finns ett stort arbete 



kvar att göra för att stärka äldre homosexuellas välbefinnande. Detta är en grupp 
som länge blivit osynliggjord. Den enskildes självbestämmande, respekt och inte-
gritet ska uppmärksammas, och det finns ett stort arbete att göra med att skapa ett 
bredare perspektiv på frågor som rör genus, etnicitet och sexuell läggning.

I bland annat USA och Holland finns äldreboenden för hbtq-personer vilket 
har visat sig kunnat ge ett större so cialt sammanhang och meningsfulla relationer. 
Det finns även ett i Stockholm, Regnbågen. Det finns även för eningar och nätverk 
som driver frågor kring äldre homosexuellas behov. Vi behöver ta ett samlat grepp 
för att ge alla äldre homosexuella ett bra och respektfullt bemötande. Man bör inte 
utgå från heteronormen, utan kan i stället fråga ”vem är din närmaste?” i stället för 
efter maka/make.

Avslutande ord
Den åldrande hjärnan har en större potential till utveckling än många tror, och 
kommer inte att sluta utvecklas. Vår förmåga till social samvaro och relationer 
till andra människor förblir minst lika viktig under livets senare del, och utgör en 
viktig grund för psykiskt och fysiskt väl befinnande.

Livets andra hälft kan vara mer stimulerande och rik än den första.

”Att existera är att förändras, att förändras är att mogna, att mogna är att fortsät-
ta skapa sig själv i evighet.”

(Henri Bergson, fransk filosof, 1859–1941)
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