
  
 
 

 

 

Olof Glaumann och Carina Julin 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Vetenskaplig metod och examensarbete, 15hp, v61, VT 2011 

Grundnivå 

Handledare: Lars Andersson, Christina Rehn Ulaner 

Examinator: Birger Hagren 

 

 

 

 

 

 

Ensamhet hos äldre, ett växande omvårdnadsproblem – en 
litteraturöversikt. 
 
 

Loneliness among older people, a growing nursing problem – a 

literature review. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loneliness does not have a solution. It is not a puzzle that can be 

completed. It can be alleviated and made less painfull, but it cannot be 

solved. It will always be there; it will never go away. It is part of 

being human and that will never change. No matter who the 

individuals is, or whatever the circumstances are; people will always 

be alone (Killeen, 1998, s. 769). 
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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen blir allt större i många länder så även i Sverige. 

Ensamhet är ett aktuellt folkhälsoproblem för denna åldersgrupp. Det finns flera mer eller 

mindre omfattande definitioner av ensamhet inom forskningen vilket är ett bevis på hur 

komplext begreppet är. Det finns flera olika orsaker till varför en människa blir ensam och 

vad detta kan leda till. En viktig aspekt av ensamheten är att den även har en självvald positiv 

sida som kan leda till hälsa, något som är lätt att förbise då man oftast tänker på ensamhet 

som lidande inom vården. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ensamheten hos äldre kan lindras och vad 

som gör den uthärdlig samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att lindra 

och förebygga ensamhet. 

Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt som syftar till att ge en övergripande bild av hur 

forskningen på området ser ut. Vi har med hjälp av en manifest innehållsanalys skapat 

huvudkategorier och teman utifrån de vetenskapliga dokument som uppsatsen baseras på. 

Resultat: Forskningen identifierar flera olika faktorer som kan lindra ensamheten hos 

individen däribland främjandet av det sociala nätverket. Sjuksköterskans arbete kan inriktas 

på att utveckla det sociala nätverket men även på att bland annat främja kontakten med 

patienten.   

Diskussion: Genom att använda Virginia Hendersons omvårdnadsteori tolkade vi uppsatsens 

innehåll och fann bland annat att det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att nå sina 

mål. Målen kan bestå i att göra ensamheten uthärdlig genom vardagliga aktiviteter som 

exempelvis att läsa. Målen kan även handla om att sjusköterskan måste agera tolk för 

patienten när det kommer till att utveckla befintliga eller nya sociala relationer. 

 

 

Nyckelord: Ensamhet, äldre, omvårdnadsåtgärder, hälsa, välbefinnande 

 

Keywords: Loneliness, older people, nursing interventions, health, well-being 
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1 Inledning 

För äldre förändras livet och hälsan på många olika vis. En aspekt är ett minskat socialt 

nätverk, vilket kan leda till isolering och ensamhet. Under de senare verksamhetsförlagda 

placeringarna i sjuksköterskeutbildningen noterade vi att ensamhet hos äldre är en starkt 

bidragande orsak till upplevd ohälsa. I takt med att andelen äldre i samhället ökar kan 

isolering och ensamhet bli ett allt större folkhälsoproblem. Detta väckte ett intresse hos oss att 

fördjupa kunskapen om begreppet ensamhet, dess orsaker och hur sjuksköterskan kan lindra 

den. 

2 Bakgrund 

2.1 Ökad medellivslängd 

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) är 17 % av Sveriges befolkning 65 år eller 

äldre. Andelen äldre har stadigt ökat de senaste hundra åren och antas fortsätta göra det, vilket 

beror på ökad medellivslängd och att stora årskullar nu når pensionsålder. 

En studie av Tornstam, Rydell, Vik och Öberg (2010) visar att känslan av ensamhet 

minskar i Sverige. 1985 upplevde 49 % av befolkningen ensamhet i någon grad, år 2008 hade 

denna del av befolkningen sjunkit till 42 %. Den vanliga uppfattningen är att ensamheten är 

störst bland äldre. Studien visar att ensamhet är vanligt förekommande i alla åldersgrupper 

men både år 1985 och 2008 är det de unga som upplever störst ensamhet. I åldersgruppen 65-

79 år känner 40 % ensamhet ofta eller ibland och 22 % upplever sin ensamhet som ganska 

eller mycket stark (a.a.).  

I Sverige idag bor allt fler äldre kvar i sina egna boenden. Orsakerna är dels ett minskat 

behov av vård men även att antalet platser på särskilda boenden inte motsvarar den 

efterfrågan som finns. Oro, ängslan och sömnproblem är vanliga besvär hos äldre. En växande 

äldre befolkning innebär ett allt större behov av fungerande hälso- och sjukvård samt social 

omvårdnad. Redan idag ses brister i de kommunala hjälpinsatserna (Folkhälsorapporten, 

2009). 

2.2 Samhällsarbete mot ensamhet 

Som tidigare nämnts har Sverige en växande andel äldre, detta är enligt Statens 

folkhälsoinstitut [SFI] (2008) ett mönster som ses i hela Europa. Att stödja ett hälsosamt 
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åldrande har därför blivit viktigt. Kommuner, landsting, myndigheter, föreningar och 

organisationer arbetar på olika sätt för ett hälsosamt åldrande i Sverige. För att ett sådant 

arbete ska fungera behövs samarbete mellan de olika aktörerna. Ansvaret måste fördelas och 

beslut för vilka områden som ska beröras måste tas. Ett fungerande samarbete gynnar 

individen men också samhället som helhet. Kommunerna och landstingen har det direkta 

ansvaret för folkhälsan (a.a.). 

EU:s hälsoprogram, tillsammans för hälsa 2008-2013, samt Lissabonstrategin för tillväxt 

och sysselsättning har som mål att främja god hälsa i Europa och äldre människor utgör en 

prioriterad grupp eftersom de är en växande grupp i samhället. Att stödja ett hälsosamt 

åldrande har visat sig förebygga sjukdom och för tidig död. Regeringens folkhälsoproposition 

följer EU:s folkhälsopolitiska arbete. SFI fick i uppdrag av regeringen att senast 2008-12-31 

ge förslag på hur sociala mötesplatser skapas i de äldres närområde. Mötesplatserna ska 

främja fysisk aktivitet och goda matvanor. SFI gavs även i uppdrag att ta fram förslag på 

fysiska aktivitetsprogram anpassade till äldres behov. De förslag som togs fram är tänkta att 

användas inom landsting och kommuner (SFI, 2008). 

2.3 Begreppet ensamhet 

Nationalencyklopedin (2011) beskriver ensamhet bland annat som avskildhet, utanförskap 

ofta med tonvikt på känslomässig isolering. Själva ordet ensam beskrivs som utan sällskap av 

någon annan.  

Äldre personer beskriver ensamhet som ett negativt tillstånd av tyst lidande, ett tillstånd 

av rädsla och ångest men även som en känsla kopplad till skam och fulhet (Hauge, Kirkevold, 

2010). 

Forskningen som granskats under arbetet med denna litteraturöversikt tyder på att 

ensamhet är ett mer komplext begrepp än vad som framgår av Nationalencyklopedin. Det 

finns även olika synsätt på ensamhet beroende på vilka forskningsområden som studeras. 

Inom filosofin och psykologin har bland annat Weiss (1973) beskrivit ensamhet genom att 

dela upp den i social och emotionell. De kan vara beroende av varandra men det är inte en 

självklarhet. Social ensamhet uppstår när individen inte känner sig delaktig och/eller saknar 

tillhörighet i sin omgivning. Det kan inträffa när individen exempelvis förlorar vänner, 

grannar eller kollegor. Ò Luanaigh och Lawlor (2008) förklarar att social ensamhet även kan 

uppstå när individen flyttar och många sociala kontakter försvinner. Emotionell ensamhet 
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uppstår enligt Weiss (1973) när en person som står individen nära försvinner. Den rollen kan 

fyllas av exempelvis en partner, föräldrar eller barn.  

Yalom (1998) har tre olika sätt att se på isolering relaterad till ensamhet. Den första är 

”interpersonal” isolering vilken normalt uppstår som en konsekvens av flera faktorer som 

exempelvis geografisk avskildhet, brist på social erfarenhet samt individens personlighet. Den 

andra är ”intrapersonal” isolering vilken beskrivs vara en central dimension av människans 

psyke där den har samband med psykiska försvarsmekanismer. Den existerar även i en 

djupare form som har att göra med splittringen av jaget. Den tredje typen av isolering kopplad 

till ensamhet är enligt Yalom (1998) den existentiella. Den beskrivs som en avskiljning från 

resten av världen vilket resulterar i ångest relaterad till tomhet och frihet. Gotesky (1965) 

beskriver ensamhetens dimensioner med hjälp av fyra olika typer av ensamhet. Fysisk 

ensamhet som är avskiljning från andra. Ensamhet som främlingskap vilket uppstår när 

individen utesluts av andra. Ensamhet som uppstår när individen upplever sig själv som en 

”outsider” samt slutligen ensamhet (solitude) kopplad till individens egen längtan efter 

ensamhet. Den sista typen av ensamhet är positiv eftersom den inte är kopplad till smärta och 

individen själv aktivt söker den. Ó Luanaigh och Lawlor (2008) beskriver att när individen är 

själv kan kreativitet, självreflektion, koncentration och inlärning främjas. Denna mer positiva 

sida av ensamheten ses som nödvändig i den personliga utvecklingen (Tornstam et al., 2010). 

Teorierna har en tydlig likhet när de beskriver hur individen upplever ensamheten utifrån 

olika typer av isolering, de kan ha både en inre och en yttre form. Den inre formen av 

isolering berör allt som pågår inom individen och den yttre de omgivande omständigheterna 

(Lindström et al., 2006). 

Filosofen Mijuskovic (1977) menar att människan är genuint ensam som varelse och 

desperat försöker fly från sin ensamhet. Ensamheten är vidare en del av medvetandets 

grundläggande struktur vilket även stöds av Yalom (1998) som menar att källan till 

människans existentiella ångest är ensamhet. Rokach (2000) förklarar att den subjektiva 

dimensionen av ensamhet är relaterad till livscykler och att det är ineffektivt att försöka 

distansera sig ifrån den då detta enbart ger en tillfällig lindring från ensamheten.  

Ensamhet verkar alltså kunna leda till både hälsa och ohälsa och gränsen däremellan är 

inte tydligt beskriven i den psykologiska och psykiatriska litteraturen. Vad som är tydligt är 

att det är ett mycket komplext begrepp som inte är lätt att förstå eller att definiera. Vidare 

verkar det som att begreppet beskrivs olika i olika länder (Lindström et al., 2006).  
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Inom vårdvetenskapen beskriver forskarna Hauge och Kirkevold (2010) ensamhet som ett 

universellt och kulturellt begrepp. De menar att alla människor har eller kommer att uppleva 

ensamhet under livet. För vissa är mötet kort medan andra lever med ensamhet under långa 

perioder. Det finns även en grupp människor som aldrig själva känt sig ensamma men har 

upplevt det genom andra (a.a.). Den kulturella dimensionen av ensamhet kan handla om vilka 

föreställningar individen har om ensamhet. Åsikterna har vuxit fram i en kulturell kontext där 

bland annat samhällets attityder och värderingar påverkar. 

Lindström et al. (2006) har också studerat ensamheten inom vårdvetenskapen och 

konstaterar att det inom Norden och Europa verkar finnas en vedertagen uppfattning att 

ensamhet är en del av människans existens. I Amerikanska artiklar verkar uppfattningen 

däremot vara att ensamheten är en psykologisk dysfunktion.  

Ensamheten beskrivs vara en del av livslidandet. Ensamhet som lidande kan enligt 

Lindström et al. (2006) existera på en yttre, en existentiell och en ontologisk nivå. På den 

yttre nivån uppstår ensamhet när individen försöker att distansera sig från den genom att 

umgås med människor som individen inte alltid har något gemensamt med. På den 

existentiella nivån upplevs ensamhet genom tomhet och främlingskap, vilket kan resultera i 

känslor av skam och skuld. Vidare förklarar Lindström et al. (2006) att på den ontologiska 

nivån yttrar sig ensamheten utåt som djupa känslor av att ha blivit övergiven av någon eller 

någonting. Vårdvetenskapen ser även de positiva sidorna av ensamheten där individen kan 

njuta av att vara ensam genom att exempelvis läsa en bok, lyssna på musik eller promenera i 

naturen. Det är i dessa sammanhang som individen verkligen kan uppleva existensens 

skönhet. Lindström et al. (2006) avslutar sina tankar med att förklara att det kanske är i denna 

tysta positiva ensamhet som människan paradoxalt nog utvecklar en bättre förståelse för 

fördelarna med att vara delaktig i en gemenskap.  

2.4 Bakomliggande orsaker till ensamhet 

Tornstam et al. (2010) beskriver fyra olika förklaringsvariabler till ensamhet. Den första 

handlar om det sociala nätverkets storlek. Hur ofta träffar individen andra människor och 

saknar han/hon människor som står riktigt nära? Den andra har att göra med den personliga 

och sociala bakgrunden där kön, ålder, yrke, boende, hälsa, utbildning samt religion påverkar. 

Vidare beskriver Tornstam et al. att den tredje förklaringsvariabeln handlar om stresspåverkan 
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under livet som exempelvis skilsmässa, dödsfall och arbetslöshet. Till sist påverkar uppväxten 

oss, en otrygg barndom kan ha stor inverkan senare i livet på hur ensamheten upplevs.  

Några forskare bidrar med ett genetiskt perspektiv på ensamheten. De hävdar att känslan 

har utvecklats genom det naturliga urvalet där individer som upplevt ensamheten starkare, 

bättre tagit hand om sina barn då de har värnat mer om familjen (Cacioppo et al., 2006).  

2.4.1 Förändringar i nätverk 

Risken för att äldre ska uppleva social ensamhet ökar på grund av att det sociala nätverket 

förändras. Barnen flyttar till andra städer, barnbarnen blir mer självständiga. Den sociala 

kontakten som ett arbete innebär kan försvinna i samband med pension (Alpass & Neville, 

2003). Många äldre förknippar pensionering med en rädsla att bli ensam och en känsla av att 

inte vara behövd (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2008). I samband med åldrandet 

uppkommer oftast sjukdom och illabefinnande som hindrar de äldre från att delta i aktiviteter 

med andra. Att bli äldre kan också innebära att ens partner, nära vänner och anhöriga blir 

sjuka och avlider (Alpass & Neville, 2003). För en äldre åldersgrupp innebär detta att risken 

för att uppleva ensamhet ökar eftersom förlusten av en partner, enligt Bowlby (1969) inte kan 

ersättas av stödjande vänskaper eller sociala kontakter. 

Förutom att bekräfta de ovan beskrivna aspekterna av åldrandet tar Pinquart och Sorensen 

(2001) upp att många äldre tvingas att flytta till särskilda boenden på grund av 

funktionsnedsättningar. Detta kan försvåra kontakten med nära vänner och familj vilket kan 

leda till ökade ensamhetskänslor (a.a). 

Carstensen (1992) förklarar med hjälp av sin teori att människor med stigande ålder själva 

väljer att minska sitt sociala nätverk. De väljer att hålla kontakten med de vänner som ger det 

största känslomässiga utbytet.  

Tornstam et al. (2010) finner i sin studie att ett stort socialt nätverk leder till mindre 

upplevd social ensamhet. En intressant aspekt som de beskriver är att det väsentligaste var att 

ha tillgång till ett socialt nätverk och inte hur ofta det utnyttjas.  

Människor som invandrar från ett land till ett annat ställs inför en rad olika svårigheter 

som kan påverka den psykiska hälsan. Att lämna sitt land innebär också att det sociala 

nätverket och den trygghet som det innebär lämnas. Det finns en rad olika anledningar till 

varför någon väljer att lämna sitt land men oavsett vad ställs de troligen inför samma 

svårigheter. Svårigheterna kan handla om det främmande språket, ekonomi, hem, barnavård 
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samt övrig service (Stewart et al., 2010). Stewart beskriver även i sin studie att de vanligaste 

känslorna hos människor som invandrat är social ensamhet, emotionell ensamhet och rädsla. 

2.4.2 Olika perspektiv 

Den personliga drivkraften och förmågan att hitta motivation är avgörande för hur 

ensamheten upplevs. Ensamma personer lägger stor vikt vid de vardagliga aktiviteterna som 

att diska, städa, laga mat, promenera, ringa en nära anhörig, lyssna på musik eller titta på tv 

för att göra ensamheten uthärdlig (Hauge & Kirkevold, 2010).  

Peters och Liefbroer (1997) menar att äldre som befinner sig i en relation är mindre 

ensamma än de som lever själva. Vidare beskriver Butler et al. (1991) att förlusten av en 

partner leder till större ensamhet hos män än hos kvinnor, vilket förklaras av att männen inte 

till lika stor del vänder sig till familj och vänner för socialt stöd. Studien visar även att män 

oftare gifter om sig än kvinnor. 

Enligt Ò Luanaigh och Lawlor (2008) visar studier på området att kvinnor upplever 

ensamhet oftare än män. Flera olika förklaringar föreslås, exempelvis högre medelålder, större 

risk att bli änka och högre förekomst av depression. En annan orsak beskrivs vara att det finns 

en skillnad mellan könen i hur självutlämnande individen är. Om denna teori stämmer innebär 

det att män inte nödvändigtvis är mindre ensamma än kvinnor utan bara att de är mindre 

benägna att prata om ensamhetskänslor. 

Ensamhet är något som kan upplevas även i sällskap av andra. Trots att familj och vänner 

är nära kan åldersskillnaden innebära att personen inte känner sig delaktig i samtalen. En 

annan aspekt kan vara att personen inte orkar följa samhällets utveckling genom nyheter, 

tekniska framsteg eller liknande. Ensamma personer har beskrivit detta som en känsla av att 

vara avskärmad från viktiga personer och från samhället. Orsaken beskrev de dels som sitt 

eget ansvar genom att de inte höll sig uppdaterade men även som andras ansvar då de 

upplevde ett bristande intresse från familj och vänner (Hauge & Kirkevold, 2010). Även äldre 

på särskilda boenden upplever ensamhet. Pinquart och Sorensen (2001) har tittat på äldre över 

80 år och enligt dem är ensamheten större hos denna grupp än hos de äldre som bor i eget 

boende.  

Borg, Hallberg och Blomqvist (2005) belyser den ekonomiska aspekten av ensamhet. De 

menar att dålig hälsa och dålig ekonomi är de stora orsakerna till låg livskvalitet och 
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ensamhet. Den sämre ekonomin påverkar de äldres livskvalitet genom att de inte kan betala 

för sjukvård, köpa mediciner eller hjälpmedel som exempelvis glasögon (a.a.). 

I samband med ökad ålder ökar också problemen med hörsel- och synnedsättning. Enligt 

folkhälsorapporten (2009) har 33 % av kvinnor över 65 år och 43 % av männen över 65 år 

hörselproblem. Hörselnedsättning kan innebära att det blir svårare att ta kontakt med andra 

människor och aktivt delta i samhället vilket kan leda till social ensamhet.  

2.5 Följder av ensamhet 

Ensamhet och socialt nätverk påverkar det individuella välbefinnandet samt humöret hos 

äldre. En studie visar att ensamhet och sämre fungerande socialt nätverk står för 70 % av 

förekomsten av nedstämdhet (Golden et al., 2009). Ensamhet kan alltså leda till nedstämdhet. 

Önskan att kliva upp på morgonen kan även upphöra vilket resulterar i att individen 

försummar sig själv. Dagar och kvällar blir till ett och till slut försvinner livsglädjen (a.a.). 

Depression och ensamhet kan uppstå samtidigt enligt Creecy, Berg och Wright (1985). 

Kliniska studier som gjorts beskriver att äldre som är ensamma kan uppvisa depressiva 

symtom. Depression är inte den enda konsekvensen av ensamhet. Alpass och Neville (2003) 

beskriver kopplingar till alkoholmissbruk, kroniska sjukdomar, självmord, självmordstankar 

och minskat socialt stöd.  

Ensamhet är enligt Stek et al. (2005) en riskfaktor när det kommer till dålig fysisk hälsa. 

Dödligheten ökar hos de individer som upplever ensamhet i samband med depression. 

Förklaringen tros ligga i sänkt immunförsvar, högt blodtryck, sömnbrist och onormala 

stressreaktioner. Det förklarar varför dödstalen i kardiovaskulära sjukdomar är högre hos 

individer som känner sig ensamma. Vidare har Wilson et al. (2007) kunnat visa samband 

mellan ensamhet och utvecklandet av Alzheimers sjukdom.  

2.6 Hälsa och välbefinnande 

Hur hälsa och välbefinnande är relaterade till varandra beror på i vilken litteratur man söker 

svaret. Enligt Nordenfelt (2007, s.71-72) kan hälsan beskrivas utifrån två förhållanden, känsla 

och förmåga eller oförmåga till handling. Känslan är relaterad till välbefinnande när hälsa 

diskuteras medan känslan av lidande har samband med ohälsa. Handlingsförmågan och 

känslan är nära sammanbundna då ett ökat välbefinnande även ökar handlingsförmågan och 

ett ökat lidande sänker den (a.a.).  
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Nordenfelts beskrivning visar att hälsa och välbefinnande är nära sammanbundna. Som 

tidigare nämnts i uppsatsen påverkar ensamhet hälsa och välbefinnande på många olika vis till 

exempel genom att försämra den fysiska statusen och framkalla nedstämdhet.  

2.7 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans arbete ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn 

vilket innebär att se människan som en helhet. Enligt nationalencyklopedin (2011) innebär 

humanism att människan har ett värde som inte får kränkas men även att hon har möjlighet 

och frihet att utvecklas estetiskt, moraliskt och intellektuellt och därigenom förverkliga sin 

mänsklighet. 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det 

att hon/han ska ha förmågan att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov 

motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Sjuksköterskan ska även kunna identifiera patientens 

resurser och förmåga till egenvård. Hon/han ska även kunna undervisa och stödja patienter i 

grupp eller individuellt för att främja hälsa och förhindra ohälsa. I relation till ensamhet ska 

sjuksköterskan kunna identifiera denna hos patienten som en hälsorisk. När detta är gjort 

måste patientens resurser identifieras och tillvaratas genom utbildning samt genom att 

sjuksköterskan motiverar patienten till förändrade livsstilsfaktorer.  

I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det 

vidare att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov, fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga. Utifrån ensamhet kan det 

innebära att sjuksköterskan måste förstå att det finns ett socialt omvårdnadsbehov hos 

individen som kan handla om att komma i kontakt med andra människor. 

Sjuksköterskan har även en viktig roll i arbetsteamet runt patienten eftersom hon/han har 

en arbetsledande roll där resursfördelning och -förbrukning hör till uppgifterna. Rollen 

handlar även om att tillvarata arbetslagets och andras kunskaper för att tillgodose att patienten 

får bästa möjliga vård. Sjuksköterskans arbete sträcker sig dock även utanför det närmaste 

teamet då hon/han ska ha god kännedom och värna om patientens rättigheter/möjligheter samt 

kunna förmedla kontakt med rätt instans. Sjuksköterskan ska även ha förmåga att planera, 

konsultera, informera och samverka med andra aktörer i vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2005). 

Relaterat till ensamhet innebär det att sjuksköterskan kan uppmärksamma arbetsterapeuten 

och sjukgymnasten på en patients behov av att delta i gruppaktiviteter. Det kan även innebära 
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att sjuksköterskan ska ha kunskap om de lokala åtgärdsprogram för att främja hälsan hos äldre 

som finns i kommunerna och förmedla kontakt till dem.  

2.8 Omvårdnadsproblem och omvårdnadsåtgärder/omvårdnadshandling 

Omvårdnad kan beskrivas som kunskaper om vårdandet sett ur sjuksköterskans unika 

yrkesperspektiv (Wiklund, 2003. s. 38). Omvårdnaden är de åtgärder som genomförs i syfte 

att upprätthålla eller uppnå optimal hälsa och livskvalitet hos en människa eller stödja henne 

inför döden. Åtgärderna ska vidtas för och tillsammans med den friska eller sjuka människan. 

En helhetssyn på människan är central och omvårdnadens fokus ska ligga på behoven och 

problemen vilka kan vara fysiologiska, sociokulturella samt andliga (NE, 2011).  

Vi har valt att tolka omvårdnadshandlingar som det praktiska arbetet som sjuksköterskan 

utför. Omvårdnadshandlingarna styrs utifrån omvårdnadsåtgärderna. Med stöd av uppsatsens 

föreslagna omvårdnadsåtgärder kommer sjuksköterskan kunna vidta lämpliga 

omvårdnadshandlingar.  

Nationalencyklopedin (2011) beskriver ordet problem som en svårighet som det krävs 

ansträngning att komma till rätta med, en uppgift som kräver tankearbete och analytisk 

förmåga. Vi har därför i uppsatsen valt att tolka omvårdnadsproblem som en svårighet där det 

handlar om att upprätthålla en optimal hälsa och livskvalitet utifrån ensamhet. 

Omvårdnadsproblemet kräver att sjuksköterskan anstränger sig och använder sitt tankearbete 

och analytiska förmåga att hjälpa patienten att lindra eller göra ensamheten uthärdlig.  

3 Problematisering 

Sveriges invånare lever allt längre (Socialstyrelsen, 2009). En av följderna är en växande 

andel äldre vilket resulterar i ökad förekomst av hälsoproblem relaterade till denna 

åldersgrupp. Ett av hälsoproblemen är ensamhet vilken bland annat har en framträdande roll i 

depressioner och kan påverka den fysiska hälsan negativt (Stek et al., 2005). Våra 

erfarenheter är att ensamhet sällan är ett omvårdnadsproblem som det tas stor hänsyn till inom 

vården. Därför blev vi intresserade av att fördjupa oss i den ofrivilliga ensamheten som 

drabbar så många människor. Uppsatsen ämnar med forskningen som grund inhämta kunskap 

om hur ensamheten kan lindras och vad som gör den uthärdlig samt hur sjuksköterskan kan 

arbeta för att förebygga och lindra upplevelsen av ensamhet hos äldre.  
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4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ensamheten hos äldre kan lindras och vad som gör 

den uthärdlig samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att lindra och 

förebygga ensamhet. 

5 Teoretisk referensram 

I uppsatsens diskussion kommer Virginia Hendersons omvårdnadsteori användas som 

teoretisk referensram. Hon ser människan som en unik, självständig och aktiv individ. Enligt 

Henderson är vissa åtgärder nödvändiga för tillfrisknande, hälsa och en fridfull död. I 

normalfallet utför människor åtgärderna självständigt och aktivt. Målet som sjuksköterskan 

arbetar mot i omvårdnaden är att främja självständigheten. Hendersons menar att alla 

människor har grundläggande universella behov från vilka de grundläggande 

omvårdnadshandlingar byggs. Genom att bemöta behoven kan sjuksköterskan främja 

individens hälsa eller, när det är oundvikligt, fridfulla död (Henderson, 1977). 

De grundläggande behoven både för friska och sjuka människor är enligt Henderson 

(1969) mat, husrum och kläder, kärlek och uppmuntran. Människan har även behov av att 

känna sig nyttig och att känna ömsesidigt beroende och samhörighet i sociala sammanhang. 

Varje individ har sin egna speciella uppfattning om behoven vilket innebär att de kan 

definieras annorlunda i olika kulturer. Behoven förändras även genom livets gång hos 

individen. Alla människor, menar Henderson, har gemensamma behov men hur de 

tillfredställs kan variera på många olika vis och det finns inte två som är likadana, individen 

är unik. Det innebär att sjuksköterskan aldrig till fullo kan förstå eller fullständigt tillfredställa 

en annan människas behov. Det sjuksköterskan kan göra är att hjälpa patienten i de åtgärder 

som är menade att leda fram till patientens upplevelse av hälsa, tillfrisknande eller en god död 

(a.a.). 

Henderson (1969) har identifierat en rad faktorer som påverkar allmän omvårdand. Dessa 

har hon delat in i tre grupper. Den första behandlar vad som ingår i den grundläggande 

sjukvården, den andra vilka faktorer som bör tas i beaktande i utformningen av vården runt 

patienten och den tredje berör patologiska tillstånd som påverkar vårdbehovet.  

I denna uppsats kommer de faktorer som bedöms kunna kopplas till omvårdnaden kring 

en ensam äldre individ beskrivas mer ingående. 
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Den grundläggande sjukvården som Henderson (1977) beskriver innehåller 14 

komponenter. Fyra av dem är relevanta för denna uppsats och de är att hjälpa patienten få 

kontakt med andra människor och ge uttryck åt sina känslor och behov. Att hjälpa patienten 

till meningsfull sysselsättning vilket resulterar i ett innehåll i vardagen. Att hjälpa patienten 

med tidsfördriv och fritidsaktiviteter och att hjälpa patienten att lära sig något, upptäcka något 

nytt samt tillfredställa sin nyfikenhet på sådant sätt att det främjar normal utveckling och 

hälsa. 

När det kommer till omvårdnaden av en patient utifrån ovan beskrivna komponenter måste 

hänsyn tas till ålder, sinnestillstånd, intelligens, kulturell och social bakgrund samt 

allmäntillstånd (a.a.).  

Sjuksköterskans ska enligt Henderson (1977) agera tolk för patienten. Det innebär att 

hon/han ska hjälpa patienten få kontakt med sin omgivning vilket leder till ökat 

välbefinnande. Den än mer utmanande uppgiften som sjuksköterskan har är att hjälpa 

patienten att förstå vad som orsakar sjukdom och acceptera det som inte kan förändras. Vidare 

förklarar Henderson att ju mer förstående sjuksköterskan är desto större förtroende kommer 

hon/han att få från patienten och dennes anhöriga. Förtroendet är mycket viktigt när det 

kommer till att förmedla kontakt samt hjälpa patienten att hantera de psykologiska problem 

som orsakas av sjukdom (a.a.). 

För de flesta människor innebär en normal dag att aktiviteter utförs som ger någon form 

av resultat. Det är svårt att föreställa sig dagar då ingenting uträttas. Aktivitet, resultat och 

produktivitet är nära relaterade till att människan känner sig behövd och sedd. Sjuksköterskan 

ska hjälpa patienten att planera dagen och uppmuntra till sysselsättning som ger möjlighet till 

produktiv aktivitet. Sjuksköterskan ska även vara uppmärksam på intressen hos patienten. 

Genom att förstå patientens intressen kan hon/han främja aktiviteter som leder till att 

patienten får en känsla av att ha uträttat något (Henderson, 1977). 

Patienten behöver även aktiviteter som utförs för nöjes skull. Fritidsysselsättningar ger en 

känsla av återhämtning och en paus ifrån sjukdom eller andra faktorer som påverkar patienten 

negativt. Om personen inte har fantasi att ordna med det själv ska sjuksköterskan hjälpa till 

men måste då ställa en rad frågor: Vilka timmar på dagen lämpar sig bäst åt 

fritidsysselsättning? Vad har patienten för intressen och vilka möjligheter finns? Henderson 

menar att det alltid finns möjligheter till fysisk aktivitet, sjuksköterskan bör hitta goda skäl 
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och hjälpmedel för att stimulera motionen hos de äldre. Sjuksköterskan kan också samarbeta 

med arbetsterapeuter för att få hjälp i denna form av omvårdnadshandling (Henderson, 1977). 

Ansvaret för att hjälpa en patient att bli självständig delas av hela sjukvårdsteamet. 

Sjuksköterskan har dock en framträdande roll eftersom hon spenderar mycket tid tillsammans 

med patienten i jämförelse med exempelvis en läkare. Henderson (1977) menar att 

undervisning alltid ska vara en del av sjuksköterskans arbete. Hon/han är den som verkligen 

kan få patientens sjukdomstillfälle att bli något positivt. Med det menar Henderson att 

patienten kan lära sig att leva på ett bättre sätt. Det handlar om att öka patientens förståelse för 

hälsosamma vanor. Sjuksköterskan ska alltid försöka främja självständigheten hos patienten, 

vilket kan göras genom att lära patienten eller anhöriga klara av något (eller delar utav det) 

själv. Att främja patientens oberoende ska alltid vara sjuksköterskans främsta mål. Vidare 

menar Henderson att patienten själv ska vara med och lägga upp sin vårdplan för att den ska 

vara så effektiv som möjligt (a.a.).  

6 Metod 

Denna uppsats är en litteraturöversikt och det är Fribergs (2006) förklaring och metod som 

ligger till grund för arbetet. Friberg beskriver att det litteraturbaserade examensarbetet handlar 

om att skapa en översikt inom ett vårdvetenskapligt område. Vidare skriver Friberg att syftet 

med en litteraturöversikt kan vara att skapa en översikt av forskningsresultat inom ett 

specifikt kunskapsområde. Genom att sammanställa forskningen inom området kan kunskap 

om exempelvis vilka vetenskapliga metoder som använts, vad som studerats och vilka 

åtgärder som använts redovisas (a.a.).  

I uppsatsen har en noggrannare analysmetod används än vad som kan ses i Fribergs 

förklaring av en litteraturöversikt. Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod användes 

vilken kan jämföras med den som beskrivs i en systematisk litteraturstudie av Forsberg och 

Wengström (2003). Vidare förklarar Forsberg och Wengström att det är viktigt att en 

systematisk litteraturstudie fokuserar på aktuell forskning. Underlaget till studien ska bygga 

på vetenskapliga tidskriftartiklar samt vetenskapliga rapporter. I en litteraturstudie som berör 

omvårdnad är det även viktigt att inkludera kvalitativa studier för att få ett så brett urval som 

möjligt. Detta innebär samtidigt att patienternas egna beskrivningar får utrymme i studien 

(a.a.). 



 
 

13 

(32) 
 

 

Uppsatsens metod är baserad på Fribergs (2006) rubriker och förklaringar i avsnittet för 

examensarbetens struktur. 

6.1 Litteratursökning 

6.1.1 Urvalskriterier 

Vid sökningen användes sökalternativet ”choose all databases” vilket betyder att följande 

sökmotorer användes för vetenskapliga artiklar: AMED, SocINDEX with full text, 

MEDLINE with full text, Ageline, Academic search Premier, MEDLINE, Cinahl plus with 

full text. Vidare söktes det även artiklar i databasen Pubmed och DIVA. Slutligen hittades 

endast artiklar i Medline with full text, Ageline, Cinahl with full text samt Cinahl. 

Anledningen till valet av sökmotorerna är att de har ett stort utbud av vetenskapliga skrifter 

samt att de har en tydlig sökfunktion vilket underlättar avgränsningarna i sökningen. 

Sökningar gjordes även på socialstyrelsens och statens folkhälsoinstituts hemsidor. 

6.1.2 Val av sökord 

De ord som användes i sökningen var: Nursing + Patient + Relations + Caring + Loneliness, 

Well-Being + Older adults + Social + Loneliness + Intervention, Nursing intervention + 

Social isolation, Nursing + Intervention + Loneliness, Nursing + Elderly + Health care + 

Loneliness, Loneliness + Adults, Loneliness + Nursing + Well-Being + Older people, 

Loneliness + Old age + Health, Intervention + Loneliness + Older people, Loneliness + 

Nursing.  

6.1.3 Val av dokument 

Sökningen avgränsades med filtren full text, peer reviewed och abstract available. Vidare togs 

inte några artiklar med som publicerats före år 2000 genom att välja det som sökalternativ. 

Anledningen till detta val var att nyare forskning resulterar i ett mer trovärdigt resultat. Efter 

sökningen granskades samtliga träffars titlar. De titlar samt sammanfattningar som ansågs 

beröra uppsatsens ämnesval valdes ut. Artiklar valdes också ut med hänsyn till våra 

avgränsningar som förklaras nedan. Urvalet resulterade i 37 artiklar och dokument som 

granskades och relevanta avsnitt i texterna markerades. I granskningen gjordes även en 

gruppering och urskiljning av materialet där de olika grupperna var: bakgrund, resultat, 

diskussion samt blandat. Fem artiklar valdes bort på grund av bristande vetenskaplighet då de 
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hade oklara syften, metod, resultat samt bristfälliga referenser. 24 artiklar och dokument 

användes till att skriva studiens bakgrund och 17 stycken till resultatdelen.  

Sökningen inriktad på omvårdnadsåtgärder avgränsades med filtren full text, peer 

reviewed och abstract available. Den genomfördes som en separat sökning där äldre artiklar 

accepterades, från år 1992. Anledningen var att endast två artiklar som berörde 

omvårdnadsåtgärder från år 2000 och framåt hittades. Vidare begränsades inte heller 

artiklarna till äldre personer eftersom den begränsningen inte gav några träffar alls. 

6.1.4 Avgränsningar  

Äldre definieras som personer i åldern 60+. Inom åldersgruppen finns det stora variationer i 

upplevd ensamhet där ett mönster är att den ökar med åldern. Trots det kommer gruppen att 

belysas i stort för att en tillräckligt stor mängd litteratur ska kunna granskas då urvalet annars 

riskerar bli för litet. 

      De avgränsningar som gjorts är baserade på sjuksköterskans profession. På sjukhus, inom 

primärvården och särskilda boenden kommer sjuksköterskan kontinuerligt i kontakt med äldre 

i yrkesutförandet. Miljöerna kan variera mellan exempelvis en sjukhussäng på en avdelning 

till ett kök på ett hembesök vilket innebär att studiens urval av artiklar med hänsyn till miljö 

blir brett.  

6.1.5 Sekundärsökning 

Flera artiklars referenslistor gav uppslag till sekundärsökningar. Det gjordes genom att söka 

antingen på författarens namn eller studiens titel i samma sökmotorer som användes i 

primärsökningen. En del av den litteratur som hittades inkluderades inte i arbetet på grund av 

att den inte höll för avgränsningskriterierna. Dock hittades ett flertal artiklar som passade väl 

in i uppsatsen. 

6.2 Analys 

För att analysera uppsatsens material har en manifest innehållsanalys använts vilken beskrivs 

utförligt av Graneheim och Lundman (2004). De förklarar att första steget i en manifest 

innehållsanalys är att särskilja meningsbärande enheter vilka innehåller ord eller påståenden 

som har samma innebörd. I detta steg togs meningar ut som överensstämde med studiens 

syfte. Enheterna genomgick sedan vad Graneheim och Lundman kallar en kondensation, 

vilket innebär att texten kortades ner utan att innebörden förändrades. Detta innebar att det 
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centrala innehållet i meningarna urskiljdes vilket resulterade i kortare textstycken eller 

enskilda ord. Vidare förklarar Graneheim och Lundman att nästa steg i processen kallas 

abstraktion och innebär att texten kodas, kategoriseras och tematiseras på olika nivåer. Detta 

gjordes genom att hitta gemensamma nämnare mellan de olika enheterna och därefter 

gruppera dem. Med hjälp av analysens sista steg formulerades huvud- och underrubriker till 

resultatet och de meningsbärande enheterna fick ligga till grund för en tolkning av texten som 

sammanställdes under respektive rubrik. 

6.3 Forskningsetiska överväganden 

Den litteratur som använts i uppsatsen har mestadels varit skriven på engelska. I 

översättningen mellan språk finns det en risk att textens innebörd feltolkas. I arbetet har det 

lagts mycket tid på att med hjälp av ordböcker få översättningen så rättvisande som möjligt. 

Slutresultatet blir dock ändå våra tolkningar. 

En annan forskningsetisk aspekt är att inte stjäla, kopiera eller plagiera andra texter (Polit 

& Beck, 2006). Det anses även oetiskt att bara inkludera forskning som stödjer våra åsikter 

(Forsberg & Wengström, 2003). Vi har tagit hänsyn till ovanstående aspekter under arbetet 

med uppsatsen. 

7 Resultat 

I analysarbetet framkom huvudkategorier och underteman. Huvudkategorierna svarade mot 

uppsatsens syfte, hur ensamheten kan lindras samt hur sjuksköterskan kan arbeta för att lindra 

den. Huvudkategorierna i uppsatsen är följande: Individens självständighet, social interaktion, 

aktiviteters betydelse för ensamhet, planering av arbetet, främjandet av sociala nätverk, fysisk 

aktivitet och att få kontakt med patienten. 

Efter kategoriformuleringen skrevs resultatet utifrån de textavsnitt som hade urskiljts från 

de vetenskapliga artiklarna. 

7.1 Individens självständighet 

Drageset (2004) beskriver i sin studie rörande ADL och ensamhet att personer med ett större 

vårdbehov kommer att ha kontakt med vårdpersonal oftare än de individer som är mer 

självständiga. Det innebär att personerna med det större vårdbehovet rapporterar en lägre grad 

av social ensamhet.  
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I motsats till Dragesets (2004) studie uppgav de äldre som granskades i Arves, Elorantas 

och Routasalos (2008) studie vikten av att själva kunna kontrollera sitt liv. Det innebar att de 

inte ville känna sig beroende av andra människor. För dem gav de enkla vardagliga sysslorna 

som att diska, handla och laga mat ett syfte med vardagen. De enkla sysslorna innebar att de 

äldre upplevde en känsla av meningsfullhet i livet och den emotionella ensamheten lindrades.  

7.2 Social interaktion 

Pettigrew och Roberts (2008) förklarar utifrån sitt resultat att för de äldre som kände sig 

ensamma var den sociala kontakten med andra människor viktig. Här värdesattes främst 

kontakt med familj och vänner men när de inte var närvarande fyllde vårdpersonal en viktig 

roll. De äldre beskrev sina nuvarande vänner som värdefulla medan att skaffa nya 

bekantskaper ansågs mindre betydelsefullt. När det kom till att skaffa nya vänner föredrog 

deltagarna i studien yngre personer. Anledningen beskrevs vara att yngre kunde ge nya 

influenser, energi och hade inte lika lätt för att fastna i upprepande mönster som äldre. 

Dragesets (2004) studie visar att kontakt med vänner och familj inte påverkade den 

emotionella ensamheten, däremot innebar kontakten att den sociala ensamheten lindrades. 

Arve et al. (2008) beskriver att nära anhöriga ger de äldre en meningsfullhet med livet samt är 

till hjälp när det kommer till praktiska sysslor. Pettigrew och Roberts (2008) förklarar att 

kontakten med nära och kära är viktig. Speciellt kontakten med barn och barnbarn är central 

för att lindra både den emotionella samt sociala ensamheten. De äldre kände att det var viktigt 

att de gavs tillfällen att engagera sig i familjen. Enkla aktiviteter som att sitta barnvakt innebar 

att de äldre kände sig stärkta i sin självkänsla och var en del av familjen (a.a.). 

Den kontinuerliga kontakten som de äldre har med sina anhöriga eller vårdpersonal ger en 

känsla av uppmuntran och säkerhet. De äldre beskriver ett behov av att ha någon som lyssnar 

och som de kan prata med. Finns inte detta i vardagen leder det till ökad social ensamhet. Det 

kändes viktigt för de äldre att ha någon att dela dagens händelser med och behovet av 

personlig kontakt var som störst på kvällar och helger (Arve et al., 2008). 

Genom att träffas i grupp ökar den sociala aktiviteten vilket i sin tur kan leda till nya 

vänner. Genom kontinuerlig kontakt med andra människor stärks känslan av att vara behövd 

och det psykiska välbefinnandet ökar (Kautiainen, Pitkala, Routasalo & Tilvis, 2008). Social 

interaktion lindrar den sociala ensamheten. Det är tydligt att samvaro med andra människor är 
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viktig för äldre, det är även viktigt att den sociala samvaron är kontinuerlig (Brown, Allen, 

Dwozan, Mercer & Warren, 2004).  

Pettigrew och Roberts (2008) beskriver att måltiderna är en central punkt i vardagen som 

lämpar sig för social interaktion. De äldre kan själva lindra den sociala ensamheten genom att 

arbeta förebyggande och planera sammankomster kopplade till mat och dryck. Det behöver 

inte vara stora middagar som kan vara betungande utan en enkel fika fungerar bra. 

Sammankomsterna ger de äldre en anledning att träffas och kan underlätta den sociala 

kontakten med vänner och familj. Måltiderna med familjen gav de äldre en delaktighet och en 

känsla av att saker var som förut (a.a.).  

Drageset (2004) beskriver att telefonkontakten för de äldre var av stor betydelse. Att ha 

möjlighet att kontakta nära vänner eller anhöriga per telefon gav en lindrad känsla av social 

ensamhet men också en lindrad känsla av emotionell ensamhet. 

För många äldre gav sällskapet av ett djur stor tillfredsställelse. Förutom att det främjade 

tillgivenhetskänslor gav det också en möjlighet till fysisk aktivitet. Om den äldre inte själv 

kan ta hand om ett djur kan lösningen vara att de hjälper till att sköta någon annans. Utöver att 

de äldre får de positiva effekterna av att ha kontakt med djur innebär det även regelbundna 

kontakter med personen som äger djuret (Pettigrew & Roberts, 2008). Krause-Parellos (2008) 

studie stödjer detta. Den beskriver att ensamma kvinnors sociala och emotionella ensamhet 

lindras när de regelbundet har kontakt med djur.  

7.3 Aktiviteters betydelse för ensamhet 

Arve et al. (2008) beskriver att personens hälsoresurser stärks av fritidsaktiviteter och sociala 

nätverk. Det sociala nätverket bestod av nära släkt, vänner och hemsjukvårdspersonal. 

Kontakten med det sociala nätverket lindrade den sociala ensamheten. Hemma var det vanligt 

att de äldre använde tiden till aktiviteter som att läsa, lyssna på musik, lösa korsord eller 

exempelvis att sy. Särskilt betydelsefulla var utomhusaktiviteterna när det kom till att främja 

hälsan. 

Pettigrew och Roberts (2008) skriver att en viktig aktivitet för att lindra social ensamhet 

hos äldre är engagemang i frivilligorganisationer. Det kan vara formellt eller informellt arbete 

på exempelvis ett aktivitetscenter. Arbetet kan bland annat bidra till stärkt självkänsla, 

struktur i vardagen och de så viktiga känslorna kopplade till att vardagen och livet ska kännas 

meningsfullt för den äldre. Vidare beskriver författarna ett problem med aktivitetscenter när 
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det kommer till attityder. De fann i sin forskning att många äldre hade fördomar mot de äldre 

som kom till aktivitetscenter. Fördomarna bestod i att de äldre bara hamnade i upprepande 

samtalsmönster om oväsentligheter och var ointressanta individer. I många fall var 

fördomarna så starka att de äldre inte kunde tänka sig att delta i den typen av verksamheter 

(a.a.).  

Brown et al. (2004) fann i sin studie Indoor Gardening and Older Adults att 

trädgårdsarbete hade bra inverkan på äldres ADL - funktion. Efter regelbundet 

trädgårdsarbete i enbart några veckor förbättrades överkroppens funktionsförmåga. Momenten 

förflyttning, äta och gå på toaletten hade underlättats. Som tidigare nämnts i resultatet är 

självständighet en viktig faktor när det kommer till att lindra emotionell ensamhet enligt Arve 

et al. (2008). 

Pettigrew och Roberts (2008) beskriver trädgårdsarbete som en förebyggande åtgärd när 

det gäller ensamhet. En stor fördel med sysselsättningen är att många äldre upplever det som 

meningsfullt med trädgårdsarbete. Resultaten är konkreta vilket kan ge individen ett ökat 

självupplevt värde samtidigt som sysselsättningen har fysiska och kognitiva fördelar. Vidare 

tar trädgårdsarbete tid i anspråk vilket innebär att dagarna kan upplevas gå fortare. Även för 

de äldre som inte har den fysiska förmågan att syssla med trädgårdsarbete kan miljön 

och/eller att titta på en vacker trädgård ge stor tillfredsställelse (a.a.).  

Enligt Pettigrew och Roberts (2008) resultat i sin studie anses läsning vara ett bra 

tidsfördriv då det precis som trädgårdsarbete kan ta mycket tid i anspråk. En annan positiv 

aspekt av läsning ansåg de äldre vara lättillgängligheten och att det är ett aktivt tidsfördriv 

som kan bedrivas när som helst på dygnet. Läsning av böcker, och till viss del tidningar, 

beskrevs av de äldre som den vanligaste åtgärden för att göra ensamheten uthärdlig. Vidare 

fanns det en positiv attityd mot läsning från de äldre då de upplevde det som ett högt värderat 

tidsfördriv. Förklaringen till det beskrevs vara att läsning upplevdes förbättra den kognitiva 

förmågan och därför kändes nyttigt för hälsan (a.a.). 

Fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar kan påverka hälsan negativt. 

Winningham och Pike (2007) fann i sin studie att man genom interventionsprogram inriktade 

på att förbättra den kognitiva funktionen hos äldre kunde bromsa upp den försämrade hälsan 

som kommer med ökad ålder. Interventionen var uppbyggd på tre träffar per vecka under tre 

månader där deltagarna utbildades i hjärnans och minnets funktion, minnesfunktion 

stimulerades och den kognitiva aktiviteten främjades genom att bilda nya minnen och 
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genomföra aktiviteter som krävde relativt hög uppmärksamhet. Vidare främjades den sociala 

interaktionen genom att många övningar krävde samarbete och handlade om de övriga 

gruppmedlemmarnas liv. I motsats till kontrollgruppen innebar interventionen för 

försöksgruppen att det bedömda och upplevda sociala stödet samt känslan av emotionell och 

social ensamhet stabiliserades.  

Vad gäller fysiska funktionsnedsättningar beskriver Pettigrew och Roberts (2008) att 

hörselnedsättningar kan göra äldre motvilliga att vistas i sammanhang med mycket 

bakgrundsljud och höga ljudnivåer exempelvis ett aktivitetscenter. Vidare beskrivs 

synnedsättningar som ett problem när det kommer till läsning då mycket som trycks idag 

innehåller liten text. 

7.4 Planering av arbetet 

Acorn och Bampton (1992) skriver att sjuksköterskan måste utveckla, genomföra och 

utvärdera omvårdnaden runt en ensam individ. Vårdplanen som växer fram måste vara 

realistisk och praktisk samtidigt som den är baserad på hela vårdteamets input. Perese och 

Wolf (2005) förklarar att sjuksköterskans planering av omvårdnaden ska vara baserad på 

hennes kunskap om personens funktionshinder och nuvarande sociala nätverk. Vidare måste 

sjuksköterskan vara medveten om hur åtgärdsutbudet i kommunen ser ut, åtgärdernas 

effektivitet samt bedöma om åtgärderna passar patienten.  

Killeen (1998) beskriver att ett sätt att motverka isolering hos äldre är att se till att de 

deltar i dagcenteraktiviteter men hon förklarar även att sjuksköterskan genom att öka längden 

på hembesöken kan lindra ensamheten hos patienten. Vidare ger Killeen (1998) förslag på hur 

ensamhet kan lindras för patienter i sjukhusmiljö. Genom att göra en noggrann bedömning, 

vara flexibel i besöksrutiner och låta patienten ta med saker från hemmet kan sjusköterskan 

hjälpa patienten. En noggrann bedömning måste göras genom att se hela människan, 

exempelvis med hjälp av en humanistisk värdegrund och ett holistiskt förhållningssätt (a.a.). 

Acorn och Bampton (1992) beskriver vidare att under sjuksköterskans arbetspass är det 

viktigt med regelbundna besök hos patienterna för att få en kontinuitet i kontakten. Killeen 

(1998) utvecklar resonemanget med att tillägga att även de patienter som inte är i stort behov 

av vård måste ses till i början av arbetspasset och regelbundet tills sjuksköterskan slutar.  
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7.5 Främjandet av sociala nätverk  

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att skapa nya relationer för att lindra den sociala 

ensamheten. För att veta när det är lämpligt använder sig Perese och Wolf (2005) av Rook 

och Underwood som utvecklat fyra kriterier. När det sociala nätverket är litet eller utslitet, när 

det sociala nätverket förstärker dåligt beteende, när det sociala nätverket saknar praktiskt 

kunnande och/eller när det finns behov av professionellt kunnande. Ekvall, Sivberg och 

Hallberg (2005) har en liknande syn där de beskriver att sjuksköterskan identifierar patienter 

som riskerar att bli ensamma och hjälper dem att skapa nya eller bibehålla de sociala nätverk 

som de redan har. Att göra det tidigt i ett sjukdomsförlopp är viktigt eftersom 

funktionsnedsättningar som ökar med åldern kan försvåra uppbyggnaden av nya relationer. En 

viktig funktionsnedsättning som kan försvåra socialt umgänge är hörselnedsättning (a.a.).  

Perese och Wolf (2005) beskriver att för de patienter som har någon form av nedsatt eller 

begränsad social funktion kan sjuksköterskan välja ut de sociala åtgärder som kan tänkas 

förstärka redan befintliga kontakter. Det kan göras genom stödgrupper, utbildningsgrupper 

där det finns möjligheter att lära och träna upp sociala färdigheter under ledning av en 

professionell ledare. Sjuksköterskan kan förutom att bibehålla befintliga kontakter även skapa 

nya genom att sammanföra människor med hjälp av stödgrupper och verksamhet som finns i 

kommunerna. Sjuksköterskan kan även främja uppbyggandet av nya kontakter genom att 

stödja patienten att engagera sig i frivilliggrupper (a.a.).  

Förutom att stödja patienten att bygga upp nya relationer är det viktigt att hjälpa 

henne/honom att bibehålla eller förbättra relationen till familj och närstående. Perese och 

Wolf (2005) beskriver att sjuksköterskan kan göra det genom familjeutbildningsgrupper eller 

familjestödsgrupper. Genom utbildningsgrupperna kan problemlösningsförmåga och 

kommunikationsfärdigheter tränas upp vilket kan leda till att förståelsen hos de anhöriga ökar 

och relationen till familj och vänner förbättras (a.a.). 

7.6 Fysisk aktivitet för patienten 

Sjuksköterskan kan med fördel använda sig av fysisk aktivitet för att lindra ensamhet genom 

att planera in den i patientens omvårdnad. Murphy (2006) menar att sjuksköterskan ska 

betona fördelarna med fysisk aktivitet såsom promenader och trädgårdsarbete för patienten. 

Utöver denna upplysning ska hon arbeta för motion, särskilt i grupp, då det har visats ha en 

lindrande effekt på ensamhet. McAuley et al. (2000) belyser också vikten av att integrera 
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fysisk aktivitet med social kontakt för att främja välbefinnandet och lindra ensamhet. Även 

Lauder, Sharkey och Mummery (2004) stödjer det resonemanget och menar att lågintensiv 

motion i kombination med utbildning om hälsa lindrar ensamhet. Utbildningen handlade 

bland annat om näringslära, vikten av fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor. Forskarna 

kunde se positiva ihållande effekter upp till ett halvår efter genomförd intervention vilket 

visar på åtgärdens effektivitet. 

7.7 Att få kontakt med patienten 

Younger (1995) belyser ensamhet ur ett psykologiskt perspektiv som kan vara användbart i 

sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan måste känna till sina egna svagheter och känna sig 

själv innan hon kan förstå och interagera med en ensam individ. Förutom att sjuksköterskan 

måste känna sig själv måste hon ta sig tid att lära känna och förstå patienten. Via förståelsen 

kommer vårdrelationen utvecklas då patienten blir allt tryggare i kontakten med 

sjuksköterskan. Ett större förtroende i vårdrelationen kan leda till att patienten lättare 

beskriver sina behov. Det är utifrån patientens beskrivningar som sjuksköterskan bygger 

omvårdnadsplanen och planerar sitt arbete. Det är anledningen till att relationen mellan 

patient och sjuksköterska är så viktigt i vården (a.a.).  

Att lyssna omsorgsfullt och uppriktigt samtidigt som man inte bara hör orden utan förstår 

känslorna och tankarna bakom dem är vad Newson (2006) kallar empatiskt lyssnande. Det 

empatiska lyssnandet kräver full uppmärksamhet från sjuksköterskan och är viktigt för att 

skapa och upprätthålla relationer inom vården. Sjuksköterskan måste vara medveten om sig 

själv och de viktigaste redskapen i det empatiska lyssnandet är kroppsspråket, ögonkontakten 

och tystnaden. Det handlar om att se världen genom en annan persons ögon och för att kunna 

göra det måste man ha god kännedom om sina egna fysiska, känslomässiga och andliga 

aspekter. Genom feedback kan sjuksköterskan utveckla dessa aspekter och bli medveten om 

hur andra uppfattar henne/honom (a.a.). 

Vidare förklarar Newson (2006) att sjuksköterskan aktivt måste tänka på kroppsspråket. 

Det handlar om att sitta vänd mot patienten, sitta i en öppen ställning utan korsade ben eller 

armar, luta sig mot patienten, försöka bibehålla bekväm ögonkontakt samt försöka att vara 

avslappnad och förmedla det till patienten. 

Younger (1995) menar att tystnaden även är viktigt och all tid sjuksköterskan är 

tillsammans med patienten inte måste fyllas av samtal. Ibland kan sjuksköterskan känna sig 



 
 

22 

(32) 
 

 

tvungen att säga något vilket kan innebära att fel saker sägs och vårdrelationen blir lidande. 

Killeen (1998) fortsätter resonemanget och förklarar att tystnaden kanske inte botar en 

persons ensamhet. Däremot kan patienten känna att någon bryr sig tillräckligt mycket för att 

spendera tid med dem. Allt vi kan göra som sjuksköterskor är att låta personerna veta att vi 

finns där om de vill något och se till att vara ett bra stöd (a.a.). 

Ett komplement till samtalet och tystnaden är fysisk kontakt med patienten. Genom taktil 

massage skapades möten med patienter som kunde vara svåra att nå eller var inåtvända, 

irritabla, fåordiga, ledsna eller ensamma. Genom att sjuksköterskan fanns hos patienten och 

tog i honom/henne kunde oro, ångest och ensamhet lindras och på så sätt gav det patienterna 

ett ökat välbefinnande och trygghet (Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson & Langlus, 

2003). 

8 Diskussion 

För att det förebyggande och behandlande arbetet rörande ensamhet ska fungerar måste en 

korrekt förståelse av begreppet finnas. Genom en mångdimensionell syn på ensamheten kan 

åtgärderna anpassas efter situationen och individen för att bästa möjliga resultat ska uppnås. 

Som nämnts tidigare i uppsatsen är ensamhet mycket komplext, en åtgärd som fungerar för en 

individ behöver inte fungera för en annan. Det är därför viktigt att många olika alternativ 

finns tillgängliga för den äldre och att sjuksköterskan är medveten om dem.  

8.1 Metoddiskussion 

I uppsatsen används litteraturöversikt, såsom den beskrivs av Friberg (2006) som metod. Den 

känns relevant för studiens syfte eftersom den ger en bred bild av hur forskningen på området 

ensamhet ser ut. Eftersom patientens perspektiv är en viktig del för att förstå hur ensamhet 

upplevs, är det viktigt att få med kvalitativa studier. De kvantitativa studierna kunde 

komplettera dessa med att visa hur sjuksköterskan kan planera omvårdnaden runt den 

ensamma människan. Hade en annan metod använts, som exempelvis en analys på biografier, 

publicerade brev eller skönlitteratur, kunde eventuellt beskrivningen av ensamhet och 

känslorna kopplade till den blivit mer komplex. Däremot är det möjligt att studiens 

frågeställning om vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda inte skulle ha kunnat 

besvaras lika utförligt. 

Eventuellt skulle ett förtydligande om vilken typ av ensamhet som diskuteras i uppsatsens 

olika avsnitt underlättat för läsaren. Det har endast förtydligats då det tydligt framgått i 
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studierna vi refererat till. Problemet med att försöka tolka vilken typ av ensamhet som 

beskrivs, i de fall det inte framgått av materialet, är att ensamhet är så komplext och 

framförallt en så subjektiv upplevelse att tolkningen lätt blir missvisande. Det är bara 

individen som kan sätta ord på sin ensamhet och först då kan man försöka bedöma vilken typ 

av ensamhet som det handlar om.  

I uppsatsen framkommer vad som påverkar ensamheten hos individen och hur 

sjuksköterskan kan hantera det med hjälp av omvårdnadsåtgärder. En intressant aspekt som 

inte studien omfattar är hur sjuksköterskan upplever ensamheten hos patienten. Tycker 

sjuksköterskan att det är svårt att identifiera ensamhet hos patienten och hur fungerar det i 

realiteten med studiens beskrivna omvårdnadsåtgärder.  

Uppsatsens urval av litteratur har sina svagheter. En sådan är att studierna inte enbart 

kommer ifrån Norden vilket gör att de kan ha genomförts i andra kulturkontexter. Det innebär 

att resultaten kan ha skiljt sig på grund av exempelvis andra värderingar och vårdstrukturer i 

samhället. Som arbetande sjuksköterska i Sverige är därför eventuellt uppsatsens resultat inte 

tillämpbart i sin helhet. Vidare används två olika urvalskriterier i litteratursökningen. 

Anledningen är att det inte gick att besvara frågesällningen kopplat till omvårdnadsåtgärder 

utan att utvidga sökkriterierna. I och med den utvidgningen togs äldre litteratur med samt 

litteratur som både var inriktad mot äldre och yngre. Här bedömdes att de beskrivna 

omvårdnadsåtgärderna är tillämpbara även på äldre människor eftersom de har inriktat sig på 

grundläggande aspekter av sjuksköterskans arbete. De funna omvårdnadsåtgärderna har även 

varit tillämpbara på den del av resultatet som rör faktorer som påverkar ensamhet och för den 

delen var urvalskriteriet ställt till år 2000. Det är anledningen till att den äldre forskningen kan 

anses vara aktuell. 

Som vi tidigare nämnt finns det stora skillnader i orsaker till ensamhet och hur den yttrar 

sig inom åldersgruppen 60+. Vad som ligger till grund för ensamheten hos en individ som är 

60 år kan skilja sig enormt mot hur det ser ut för en individ som är 90 år. Av den anledningen 

skulle resultatet med största sannolikhet inte ha varit lika omfattande som det är nu ifall 

åldersurvalet hade varit mindre. Däremot kan en styrka i uppsatsens resultat vara att det är 

applicerbart på en stor åldersgrupp samt att fler typer av omvårdnadsåtgärder är beskrivna. 

Friberg (2006) förklarar att i litteraturöversikter som publiceras i vårdvetenskapliga 

tidskrifter beskrivs sällan metoden och tanken bakom artikeln. Risken finns därför att artikeln 

misstolkas och felaktig information används. Det kan sänka trovärdigheten i vår uppsats 
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resultat. Bedömningen har dock gjorts att de litteraturstudier som använts har varit väl 

uppbyggda och i linje med vår uppsats urvalskriterier. En fördel med litteraturöversikter 

enligt Friberg är att de ger en mycket bra bild över hur forskningen inom området ser ut, 

vilket innebär att de gett en bred kunskapsbas att utgå ifrån i arbetet med uppsatsen. 

En annan styrka med uppsatsen kan vara det stora antalet artiklar som använts både till 

bakgrund och till resultat. Både kvantitativa och kvalitativa studier har granskats vilket ger en 

god trovärdighet i att många resonemang har kunnat styrkas i flera studier. 

Vad gäller uppsatsens analys är en styrka att en analysmetod som används i systematiska 

litteraturstudier valts. De studierna har en högre trovärdighet eftersom analysen är 

grundligare. I analysarbetet var det lätt att hitta teman och kategorier vilket kan ses som en 

styrka då det borde innebära att det finns en samstämmighet hos forskningen vad gäller 

orsaker, påverkande faktorer samt lämpliga omvårdnadsåtgärder. Det gör uppsatsens resultat 

mer trovärdigt. Däremot kan en svaghet med analysen vara att en kondensation gjorts av 

artiklarnas innehåll. Genom att analysera texten har den kortats ner utan att innehållet 

förändrats. I den processen kan det vara svårt att få med alla aspekter då det ofta handlar om 

att översätta från engelska samt förstå kärnbudskapet i texten. En konsekvens av det kan bli 

en bristande objektivitet där information söks för att besvara uppsatsens syfte utan att ta full 

hänsyn till den analyserade litteraturens innehåll. I formuleringen av teman och kategorier har 

också en tolkning av texten gjorts. Hade samma studier analyserats av andra författare är det 

därför möjligt att resultatet till viss del skulle skilja sig åt. 

8.2 Resultatdiskussion 

Flera studier som granskats har kategoriserat ensamhet som social eller emotionell. Enligt 

Lindström et al. (2006) är begreppet ensamhet betydligt bredare. Människans upplevelse av 

ensamhet kan vara så komplicerad att det är svårt att förklara den som enbart social eller 

emotionell. Risken med en för smal syn är att andra viktiga aspekter av ensamheten förbises 

av sjuksköterskan. Hon/han bör förstå att det kan finnas andra dimensioner av ensamhet till 

exempel den existentiella. Det är viktigt att sjuksköterskan, i den mån det går, tar reda på 

orsaken till ensamheten för att kunna finna lämpliga omvårdnadsåtgärder. Lindström et al 

(2006) beskriver ensamhet som en del av livslidandet men den har även en positiv sida som 

kan glömmas bort. Vidare menar författarna att ensamheten kan utveckla en bättre förståelse 

för fördelarna med att vara delaktiga i en gemenskap. Uppsatsen har tagit upp fördelarna med 
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gemenskap och sociala interventioner, det är dock inte alla gånger lätt att själv upprätthålla ett 

socialt nätverk.  Sjuksköterskan kan då med sin lyhördhet och fantasi hjälpa den äldre som 

känner sig ensam. Uppsatsens diskussion kommer i fortsättningen utgå ifrån Virginia 

Hendersons teori.  

Det har tydligt framgått i litteraturen som har granskats hur viktigt det sociala nätverket är 

för ensamhetsupplevelsen hos den äldre. Det handlar främst om att genom främjandet av 

kontakten med andra människor lindra individens sociala ensamhet. Förändringar i nätverket 

sker naturligt genom livet och för den äldre kan kontakten med andra människor minska av 

flera anledningar. Vänner avlider, barn och barnbarn blir självständiga och den naturliga 

sociala kontakten som kommer genom ett arbete försvinner i samband med pensionen (Alpass 

& Neville, 2003). När den äldre människan inte längre klarar av att upprätthålla kontakten 

med andra människor och riskerar att bli ensam är det enligt Henderson (1977) 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa henne/honom att få kontakt med sin omgivning. När det 

kommer till att främja kontakt med andra människor menar Pettigrew och Roberts (2008) att 

de främsta kontakterna är de med familj och vänner.  

För att kunna hjälpa patienten att förbättra kontakten med omgivningen är det viktigt att 

relationen till sjuksköterskan är god. Utan ett förtroende kan det bli svårt för sjuksköterskan 

att nå fram till patienten. Henderson (1977) diskuterar vikten av förtroendet i vårdrelationen 

och menar att ju mer förstående sjuksköterskan är desto bättre kommer kontakten med 

patienten och dennes anhöriga bli. Att få kontakt med patienten kan vara en utmaning för 

sjuksköterskan och handlar enligt Younger (1995) bland annat om att sjuksköterskan ska ha 

stor självkännedom och kunna förmedla till patienten att hon är genuint empatisk. Newson 

(2006) belyser vikten av att lyssna och en intressant aspekt av hennes resonemang är att 

sjuksköterskan inte bara ska höra orden som patienten säger utan även förstå känslorna och 

tankarna bakom dem.  

Att utveckla en god relation till patienten kan ta tid för sjuksköterskan och det är viktigt 

att låta det ta tid. Att inte känna sig tvungen att fylla all tid tillsammans med samtal är en 

aspekt som Younger (1995) understryker. Tystnaden kan sjuksköterskan se som ett 

hjälpmedel för att nå fram till patienten. Henderson (1977) menar att sjuksköterskan ska 

hjälpa patienten att ge uttryck för sina känslor och behov och för att lyckas med det är det av 

vikt att hon/han tar sig tid att lyssna och förstå vad patienten säger.  
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Utöver den empatiska sida som sjuksköterskan använder sig av för att nå fram till 

patienten och lindra ensamheten eller göra den mera uthärdlig, består yrket i att hitta konkreta 

åtgärder för personer som upplever ensamhet och social isolering. Dessa åtgärder kan handla 

om att bibehålla nuvarande kontakter men också skapa möjlighet till nya. Forskningen ger en 

rad olika förslag på hur det kan göras i praktiken, däremot finns det inga studier där de olika 

åtgärderna ställs mot varandra. Som sjuksköterska bör man ställa sig frågan vilken åtgärd som 

lämpar sig bäst för just den här individen. Ett problem kan vara att personer som är socialt 

kompetenta hindras på grund av funktionsnedsättningar eller litet social nätverk. Då kan 

frivilligorganisationer eller dagcentren vara bra. Vissa personer kan ha svårt att få kontakt 

med andra och då kan stöd- och utbildningsgrupper där de får utveckla sin sociala kompetens 

vara att föredra (Perese & Wolf, 2005).  

Många känner säkert igen den positiva känslan av att ha skapat något eller gjort något 

meningsfullt med sin dag. En källa till produktivitetskänslorna är våra arbeten. När pensionen 

kommer kan ett tomrum uppstå vilket orsakar ohälsa. Henderson (1977) utvecklar det och 

menar att människan är en produktiv varelse. Alla människor vill känna sig nyttiga och fylla 

dagen med något som ger resultat (a.a.). Det kan vara påtagligt hos de äldre eller sjuka då 

produktiviteten hindras av en rad faktorer vilket uppsatsens resultat visade. Henderson menar 

att sjuksköterskan, för att kunna bemöta den förlorade produktiviteten, bör finna den 

sysselsättning som passar individen bäst vilket hon gör genom sin iakttagelseförmåga och 

kunskap.  

Att nå fram till en patient och lyckas motivera henne/honom kan vara sjuksköterskans 

uppgift. Om patienten själv inte vill uppnå en förändring kan det bli svårt att lyckas i 

omvårdnadsarbetet. Det är en viktig uppgift för sjuksköterskan att arbeta tillsammans med 

patienten för att identifiera just henne/hans resurser. Hauge och Kirkevold (2010) förklarar att 

det är avgörande att identifiera patientens drivkraft och motivation för att göra ensamheten 

mer uthärdlig. Vidare menar de att ensamma personer lägger stor vikt vid de vardagliga 

aktiviteterna (a.a.). Detta kan vara bra att veta som sjuksköterska då det innebär att även de 

små åtgärderna som att planera in enkla vardagsaktiviteter kan ge goda resultat när det 

kommer till att göra ensamheten uthärdlig för patienten. Det är även viktigt att sjuksköterskan 

inte tar över utförandet av vardagsaktiviteterna utan att patienten får genomföra så mycket 

som möjligt själv. Det kan göra att patienten känner att hon/han själv kontrollerar sitt liv och 

inte är beroende av andra (Arve et al., 2008). Det förhållningssättet syns tydligt i Hendersons 
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(1977) teori där hennes grundsyn på människan är att hon är unik, aktiv och självständig. 

Vidare beskriver Henderson att sjuksköterskan alltid ska ha som mål att främja individens 

självständighet. 

Den meningsfulla sysselsättningen som Henderson beskriver är kopplad till grundsynen 

på människan som aktiv. I uppsatsens resultat finns två aktiviteter som inriktar sig på 

produktivitet, trädgårdsarbete och engagemang i frivilliguppdrag (Pettigrew & Roberts, 

2008). Frivilliguppdrag kan handla om att äldre hälsar på andra äldre, är stödperson per 

telefon eller hjälper till på aktivitetscenter. Uppdragen kan skapa en känsla av meningsfullhet 

i vardagen, en känsla av att vara behövd och uppskattad. Känslorna kan vara avgörande för 

om en persons ensamhet blir mer uthärdlig. Aktiviteterna kan stärka självkänslan men även 

öka chansen till ett större socialt nätverk. En annan aktivitet är trädgårdsarbete, den 

sysselsättningen ger möjlighet till aktivt skapande arbete som kan skänka glädje och 

kreativitet. För många äldre kan det vara uppskattat att vistas i utomhusmiljöer och vackra 

miljöer. 

Att vara produktiv och skapa något är en viktig del av människans liv vilket behandlades i 

föregående stycke. Men reflekterar individen över hur en dag har spenderats kommer han/hon 

snabbt till insikten att en del tid fylls av en annan typ av aktiviteter vilka kan vara minst lika 

viktiga. Det handlar om sysselsättningar som görs uteslutande för nöjes skull som exempelvis 

att motionera, lyssna på musik, läsa eller titta på tv. Henderson (1977) menar att aktiviteterna 

ger ett avbrott i vardagen och innebär en möjlighet till omväxling, återhämtning och 

reflektion.  

Precis på samma sätt som kroppsliga förändringar kan påverka individens förmåga att 

utföra aktiviteter inriktade mot produktivitet och skapande kan förmågan till tidsfördriv och 

fritidsaktiviteter försämras. Winningham och Pike (2007) pekar på sambandet mellan fysiska 

funktionsnedsättningar och ensamhet samt dåligt socialt stöd (a.a.). För individen som 

upplever emotionell ensamhet kan förmågan att utföra sysslor enbart för nöjes skull vara 

avgörande för att göra ensamhetskänslorna mer uthärdliga. Har sjuksköterskan den insikten 

kan hon/han främja den förmågan hos patienten. Henderson (1977) förklarar att 

sjuksköterskan bör ta reda på vilka intressen patienten har och vilka möjligheter det finns att 

anpassa vården efter dem. Intressena är givetvis individuella vilket innebär att vårdplanen ska 

göras tillsammans med patienten. Främst är det patientens och omgivningens fantasi som är 

avgörande, inte de materiella resurserna.  
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Forskningen beskriver en rad olika fritidssysselsättningar där de vanligaste är att läsa, 

lyssna på musik, lösa korsord eller sy (Arve et al., 2008). Sjuksköterskan kan förutom att 

erbjuda aktiviteter även belysa vikten av fysisk motion, vilken med fördel utförs i grupp då 

det främjar det sociala nätverket (Murphy, 2006). Om sjuksköterskan arbetar utifrån 

Hendersons teori kan ensamheten lindras och göras mer uthärdlig med enkla medel.  

Ensamhet kan leda till att patienten hamnar i negativa beteendemönster, livslusten 

minskar (Newson, 2006) och till slut kan det blir så allvarligt att han/hon hamnar i depression 

(Creecy et al., 1985). Det kan vara svårt för patienten att bryta ett sådant mönster och då har 

sjuksköterskan en viktig roll tillsammans med övrig personal inom hälso- och sjukvården. 

Henderson (1977) beskriver att sjuksköterskan är den som tillbringar mest tid tillsammans 

med patienten. Hon/han har till uppgift att lära patienten vilka faktorer som skapar ohälsa, i 

det här fallet ensamhet, och hur det kan lindras (a.a.). Lauder et al. (2004) beskriver att motion 

i kombination med utbildning om hälsa lindrar ensamhet. Rent praktisk skulle det innebära att 

exempelvis informera patienten om vilka sociala aktiviteter som finns tillgängliga i 

kommunen, vilka frivilligorganisationer som finns och hur patienten på egen hand kan lindra 

sin ensamhet.  

8.3 Våra avslutande reflektioner 

Det framgår i denna uppsats att ensamhet i alla dess former varken är okomplicerad att förstå 

eller att förhålla sig till. Vi tror dock att uppsatsen kan ge läsaren en god förståelse för vad 

ensamhet är och hur sjuksköterskan kan lindra den eller göra den uthärdlig hos patienten. Med 

hjälp av en grundförståelse och verktyg som kan användas i omvårdnadsarbetet kan 

sjuksköterskan förbättra vården kring patienten. En annan aspekt är att genom uppsatsen 

belyses ensamheten som ett aktuellt problem som sjuksköterskan regelbundet kommer att 

stöta på.  

 Det är nog naivt att tro att omvårdnadsåtgärder skulle kunna få en människa att sluta vara 

ensam. Däremot tror vi att det förhållningssätt och de åtgärder som beskrivs i uppsatsens 

resultat kan hjälpa sjuksköterskan att lindra eller göra ensamheten uthärdlig hos patienten. 

Vidare tror vi att det är viktigt att inte jaga omvårdnadsåtgärder så fort man träffar en ensam 

individ. Har sjuksköterskan med sig att det inte finns något ”magiskt” botemedel mot 

ensamhet kan hon/han bli trygg i att det ibland räcker med att helt enkelt bara ”vara där” för 

en ensam person. 
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Något som inte fullt ut fått plats i uppsatsen är hur verkligheten ser ut. Det vore intressant 

att granska hur kommunerna i praktiken arbetar med ensamhet som folkhälsoproblem och hur 

stor medvetenheten är hos sjuksköterskorna inom vården. 
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10 Bilaga 1 

Matris över det slutgiltiga urvalet av artiklar till resultatet. 

Författare Titel År, land och tidskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Acorn, S & 

Bampton, E 

Patient´s loneliness: a 

challenge for 

rehabilitaion nurses 

1992. Canada. 

Rehabilitation Nursing 

Fastställa 

omfattningen av 

ensamhet hos unga 

och medelålders 

vuxna som var 

inlagda på sjukhus 

för rehabilitering. 

Samt förhållandet 

mellan ensamhet, 

ålder och längden på 

sjukvårds-vistelsen.  

Kvantitativ studie. 45 

personer som vårdas 

under längre tid för 

rehabilitering i 

åldrarna 16-46 år. 

De personer som nyligen 

blivit inlagda känner sig mer 

ensamma. Längre vårdtid 

minskar ensamhetskänslor. 

De yngre känner sig mer 

ensamma än de äldre. 

Förslag på 

omvårdnadsåtgärder ges 

bl.a. grundlig utvärdering av 

patientens sociala stöd samt 

realistiska vårdplaner som 

verkställs och utvärderas. 
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Författare Titel År, land och tidskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Alexandersson, 

Dehlén, 

Johansson, 

Petersson, 

Langius 

Taktil massage som 

komplement i 

omvårdnadsarbetet i 

palliativ vård 

2003. Sverige. Vård i 

Norden 

Syftet var att belysa 

hur personal 

upplever att använda 

taktil massage i det 

kliniska arbetet på 

en hospiceavdelning 

och vilka effekter 

taktil massage har på 

patienterna. 

Kvalitativ studie.17 

personer ur personalen 

på en vårdavdelning 

utbildades i taktil 

massage.  

Personalen upplevde taktil 

massage som ett bra redskap 

för kontakt och lindring av 

symtom. Massagen 

uppskattades av patienterna 

och tidsbrist i arbetet var det 

största hindret för 

personalen. Framkom även 

av intervjuerna att centralt 

var att respektera patientens 

vilja och integritet i 

samband med utövandet. 

Arve, Seija, 

Eloranta, Sini, 

Routasalo, 

Pirkko  

Personal resources 

supporting living at 

home as describing 

by older home care 

clients 

2008, Finland. 

International Journal 

of Nursing Practice 

Äldre människors 

uppfattningar om 

vilka faktorer som 

förstärker och 

försämrar förmågan 

att leva självständigt 

i hemmet. 

Ostrukturerade 

intervjuer. 21 personer 

i åldern 75 år eller 

äldre. Boende i egna 

hem. Tre av dem 

bodde med sin partner. 

Två viktiga faktorer 

hittades. Känslan av att ha 

kontroll över det egna livet 

samt en beslutsamhet att 

fortsätta vara aktiv. 
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Författare Titel År, land och tidskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Brown, 

Victoria, Allen, 

Aimee C, 

Dwozan, 

Marci, Mercer, 

Ivey, Warren, 

Kim 

Indoor Gardening and 

older Adults 

2004, USA. Journal of 

Gerontological 

Nursing 

Undersöka 

effekterna av 

trädgårdsarbete 

inomhus på socialt 

nätverk, ADL och 

upplevd ensamhet 

hos äldre i särskilda 

boenden. 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollstudie. 66 

personer ingick i 

studien, samtliga 

boende på 

äldreboenden. Ålder 

65 eller äldre. 

Trädgårdsarbete ökar den 

kroppsliga förmåga, den 

sociala integrationen samt 

sänker den upplevde 

ensamheten.  

Drageset, 

Jorunn 

The importance of 

activities of daily 

living and social 

contact for loneliness: 

a survey among 

residents in nursing 

homes 

2004, Norge. 

Scandinavian Journal 

of caring science 

Undersöker 

sambandet mellan 

förmågan att utföra 

ADL aktiviteter och 

social kontakt med 

familj och vänner 

samt känslomässig 

och social ensamhet 

Kvantitativ 

forskningsmetod med 

hjälp av strukturerade 

intervjuer. 113 

personer i åldrarna 65-

101 år. Bor på 

vårdhem. 

Tydligt samband mellan 

behov av hjälp med ADL 

och låg upplevd social 

ensamhet. Att ha 

regelbunden social kontakt 

med söner, döttrar och 

barnbarn var också likställt 

med låg upplevd social 

ensamhet. 
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Författare Titel År, land och tidskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Ekvall, K 

Anna, Sivberg, 

Bengt, 

Hallberg, R 

Ingalill 

Loneliness as a 

predictor of quality of 

life among older 

caregivers 

2005. Sverige. Journal 

of Advanced Nursing 

Undersöka 

livskvalitet i 

förhållande till 

ensamhet, 

omvårdnad, socialt 

nätverk, kön och 

ekonomisk status på 

män och kvinnor 

som vårdar sin 

partner. 

Enkätstudie som 

gjordes som en 

tvärsnittsundersökning. 

Urvalet bestod av 4278 

personer I åldern 75 år 

eller äldre. Av dessa 

var 783 vårdgivare. 

Vårdgivare hade ett större 

socialt nätverk och 

rapporterade känslor av 

ensamhet mindre ofta än 

icke-vårdgivare. Resultaten 

visade betydande samband 

mellan ensamhet, svagt 

socialt nätverk och låg 

mental livskvalitet. 

Kautiainen, 

Hannu, Kalsu, 

Pitkala, Tilvis, 

Reijo, & 

Routasalo, 

Pirkko, 

Effects of 

psychosocial group 

rehabilitation on 

social functioning, 

loneliness and well-

being of lonely, older 

people: randomized 

controlled trial 

2008, Finland. Journal 

of Advanced Nursing 

Utforska effekten av 

en psykosocial 

omvårdnadsåtgärd i 

grupp på äldres 

känslor av ensamhet, 

social aktivitet och 

psyiskt 

välbefinnande.  

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollstudie. 235 

personer i åldern 74+ 

deltog, alla upplevde 

känslor av ensamhet. 

Fler nya vänskaper uppstod, 

det psykiska välbefinnandet 

ökade och känslan av att 

vara betydelsefull ökade. 
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Författare Titel År, land och tidskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Killeen, Colin Loneliness: an 

epidemic in modern 

society 

1997, England. 

Journal of Advanced 

Nursing 

Belysa och förklara 

ensamhet ur flera 

olika perspektiv. 

Orsaker och faktorer 

som leder till 

ensamhet. 

Sjuksköterskans roll 

vid ensamhet. 

Integrativ 

litteraturstudie. 

Granskar litteratur 

relaterad till ensamhet 

inom flera olika 

vetenskapsområden. 

Ensamheten definieras och 

hur sjuksköterskans roll och 

förhållningssätt förklaras. 

Enkla omvårdnadsåtgärder, 

som att bara finnas där för 

patienten kan lindra 

ensamhet.  

 

Krause-Parello, 

Cheryl 

The Mediating Effect 

of Pet Attachment 

Support Between 

Loneliness and 

General Health 

in Older Females 

Living in the 

Community 

 

 

 

2008, Journal of 

Community Health 

Nursing 

Undersöka 

sambandet mellan 

ensamhet och hälsa 

samt ta reda på om 

djur kan lindra 

ensamhet och 

förbättra hälsan. 

Deskriptiv studie. 159 

kvinnor deltog i 

studien i åldrarna 60- 

84 år. 

Att ha regelbunden kontakt 

med djur påverkar kvinnors 

ensamhet positivt. 
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Författare Titel År, land och tidskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Lauder, 

William, 

Mummery, 

Kerry, 

Sharkey, 

Siobhan,  

A community survey 

of loneliness 

2004. Australien. 

Journal of Advanced 

Nursing 

Fastställa 

omfattningen av 

ensamhet i ett 

samhälle i Australien 

och de faktorer som 

kan orsaka 

ensamhet. 

Datorstödda 

telefonintervjuer. 

Loneliness scale 

användes. 1241 st 

slumpvis utvalda 

personer I åldern 18 

och uppåt. 

Våld i hemmet, att inte ha 

något arbete, de som inte är 

gifta eller har en partner, 

antal barn över 18 i 

hushållet, hittade som 

orsaker till ökade 

ensamhetskänslor. 

Ensamhet är inte förknippat 

med högre behov av 

sjukvård. 

McAuley, E., 

Blissmer, B., 

Marquez, D., 

Jerome, G., 

Kramer, A., 

Katula, J 

Social relations, 

physical activity, and 

well-being in older 

adults 

2000. USA. 

Preventive medicine 

Studera effekten av 

två fysiska 

aktiviteter på det 

subjektiva 

välbefinnandet hos 

äldre samt hur det 

sociala stödet 

tillsammans med 

fysisk aktivitet 

En randomiserad 

kontrollstudie. 174 

personer deltog och 

medelåldern var 65,5 

år. 

Välbefinnandet ökade 

signifikant under 

interventionsperioden och 

hade tydligt sjunkit sex 

månader efter avslutad 

intervention. Sociala 

relationer fanns vara 

relaterade till förhöjd 

upplevelse av mening med 
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påverkar subjektivt 

välbefinnande. 

livet samt minskad 

ensamhet. 

Författare Titel År, land och tidskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Murphy, Fiona Loneliness: a 

challenge for nurses 

caring for older 

people 

2006. Dublin. 

Gerontological care 

and practice 

Utforska ensamhet 

och vilka effekter 

det kan ha på äldre 

människor. Vilka 

utmaningar möter 

sjuksköterskan i 

vården av ensamma 

människor. 

Litteraturstudie på 

området ensamhet och 

äldre personer. 

Sjuksköterskan måste kunna 

känna igen tecken och 

symtom på ensamhet och 

finna lämpliga 

omvårdnadsåtgärder. 

 

 

Newson, 

Pauline 

Loneliness and the 

value of empathetic 

listening 

2006. England. 

Nursing & Residential 

Care 

Undersöka aspekter 

på ensamhet och 

undersöka värdet av 

empatiskt lyssnande 

som en integrerad 

del i vården. 

Litteraturstudie 

inriktad på ensamhet 

och sjuksköterskans 

förhållningssätt mot 

den. 

Förmåga att lyssna 

empatiskt och ärligt har 

potential att förbättra 

erfarenheter för de som 

upplever ensamhet. 
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Författare Titel År, land och tidskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Perese, Eris & 

Wolf, Marilee 

Combating loneliness 

among persons with 

severe mental illness: 

Social network 

interventions´ 

characteristicse 

,effectiveness and 

applicability 

2005, USA. Issues in 

Mental Health 

Nursing 

Att ge 

sjuksköterskan 

förståelse för hur 

sociala nätverks 

åtgärder kan hjälpa 

ensamma personer 

med allvarliga 

psykiska sjukdomar. 

Litteraturstudie 

inriktad på området 

psykiska sjukdomar 

och ensamhet. 

Redovisar information om 

fem olika sociala nätverks 

åtgärder. Stödgrupper, 

psykosociala klubbar, 

självhjälpande grupper, 

grupper som arbetar med 

ömsesidig hjälp och 

frivilliggrupper. Dessa ska 

hjälpa sjuksköterskan att 

välja rätt åtgärd för 

patienten. 

Pettigrew, 

Simone, 

Roberts, 

Michele 

Addressing loneliness 

in later life 

2008, Australien. 

Aging and Mental 

Health 

Undersöker 

tidsfördriv som har 

potential att lindra 

ensamhetens hos 

äldre 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer. 19 personer 

i åldrarna 65 år och 

äldre. 

Social isolering ökar med 

åldern. Flera olika 

tidsfördriv identifierades 

som centrala för att minska 

känslomässig isolering och 

ensamhet.  
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Författare Titel År, land och tidskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Winningham, 

R.G, Pike, N.L 

A cognitive 

intervention to 

enhance 

institutionalized older 

adults social support 

networks and 

decrease loneliness 

2007, USA. Aging 

och Mental Health 

Kontrollera om en 

grupp baserad 

intervention för 

kognitiv funktion 

skulle leda till bättre 

socialt nätverk och 

minskad ensamhet. 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollstudie. 29 

personer i 

kontrollgruppen samt 

29 personer i 

interventiongruppen, 

ålder 65-98. Samtliga 

levde i särskilda 

boenden. 

De personer som ingick i 

interventionsgruppen hade 

oförändrade värden vad 

gäller socialt stöd och 

ensamhet medan 

kontrollgruppen upplevde 

försämrat socialt stöd och 

ökad ensamhet. 

Younger, 

Janet, B. 

The alienation of the 

sufferer 

1995. USA Advanced 

Nursing Science 

Förklara 

mekanismerna 

bakom lidandet och 

hur det påverkar 

individens känsla av 

gemenskap och 

samhörighet med 

andra. Hur den 

Diskuterande 

litteraturstudie.  

Beskriver utanförskapet, 

tillhörigheten och lidandets 

olika aspekter kopplade till 

dessa begrepp. Beskriver 

hur sjuksköterskan kan möta 

och lindra lidandet hos 

personer som känner 

utanförskap. 
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grundläggande 

omvårdnaden kan 

förhindra eller vända 

förlusten av 

samhörighet. 
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11 Bilaga 2 

Databas Sökning  Filter Antal 

träffar  

Valda 

artiklar 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Premier, MEDLINE, Cinahl 

with full text 

Loneliness, 

Nursing 

Full text, Abstract 

avalible, Peer 

reviewed. 

År 2000-2011 

127 7 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Premier, MEDLINE, Cinahl 

plus with full text 

Intervention, 

Loneliness, 

Older people 

Full text, Abstract 

avalible, Peer 

reviewed. 

År 2000-2011 

80 1 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Premier, MEDLINE, Cinahl 

with full text 

Loneliness, 

Old age, 

Health 

Full text, Abstract 

avalible,Peer 

reviewed. 

År 2000-2011 

72 1 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Premier, MEDLINE, Cinahl 

with full text 

Loneliness, 

Nursing, Well-

Being, Older 

people 

Full text, Abstract 

avalible,Peer 

reviewed. 

År 2000-2011 

4 1 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Premier, MEDLINE, Cinahl 

with full text 

Loneliness, 

Adults 

Full text, Abstract 

avalible,Peer 

reviewed. 

År 1990-2011 

196 1 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Nursing, 

Elderly, Health 

care, 

Full text, Abstract 

avalible,Peer 

reviewed. 

112 1 
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Premier, MEDLINE, Cinahl 

with full text 

Loneliness År 2000-2011 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Premier, MEDLINE, Cinahl 

with full text 

Nursing, 

Intervention, 

Loneliness 

Full text, Abstract 

avalible,Peer 

reviewed. 

År 1990-2011 

182 1 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Premier, MEDLINE, Cinahl 

with full text 

Nursing 

intervention, 

Social 

isolation 

Full text, Abstract 

avalible,Peer 

reviewed. 

År 1990-2011 

11 1 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Premier, MEDLINE, Cinahl 

with full text 

Well-Being, 

Older adults, 

Social, 

Loneliness, 

Intervention 

Full text, Abstract 

avalible,Peer 

reviewed. 

År 2000-2011 

19 1 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Premier, MEDLINE, Cinahl 

with full text 

Nursing, 

Patient, 

Relations, 

Caring, 

Loneliness 

Full text, Abstract 

avalible,Peer 

reviewed. 

År 1990-2011 

16 1 

AMED, SocINDEX with full 

text, MEDLINE with full text, 

Ageline, Academic search 

Premier, MEDLINE, Cinahl 

with full text 

Taktil massage 

som 

komplement i 

omvårdnadsarb

etet i palliativ 

vård 

 1 1 

 

 


