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Hva er konsekvensene av at eldre isoleres?

• Velger å avstå kontakt med helsevesenet – redde for smitte?

• Sykere pasienter til sykehus

• Hva skjer med helsa til de som må sitte i ro og ikke får se sine 
nærmeste?

• Hva gjør sykehjemmene for å lette på situasjonen?



Sosial isolasjon og ensomhet

Blazer, JAMA Psychiatry, okt 2020



Folkehelse - historie

• Sykdom – ubalanse i 
kroppsvæsker

• Sykdom – virus og bakterier

• Sykdom – sosiale faktorer (yrke, 
utdanning, inntekt)

• Sykdom – sosial kontakt og 
kvaliteten på sosiale nettverk
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Sosial struktur

• Putnam, 2000

• Viste hvordan amerikanere er 
mindre i kontakt med familie, 
venner, naboer (500 000 
intervjuer).

• Endringer i kjønnsroller, jobb, TV, 
data, familiestruktur.

• Dårligere «tekstur» på sosiale 
forbindelser gjør livet og 
samfunnet fattigere.



Pre-korona (februar 2020)



Sosial isolasjon og ensomhet

• Ulike definisjoner:

• Sosial isolasjon – objektiv mangel på eller begrenset sosial kontakt

• Ensomhet – opplevelse av å være ensom

• Sosial støtte



Sosial isolasjon og ensomhet

• Sosial isolasjon og ensomhet øker risiko for død.

• I en undersøkelse fant man at risikoen for prematur død (alle årsaker) 
øker med 25 % hos sosialt isolerte. 

Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review, Holt-Lunstad et al, 2015.



Fysiske og psykiske konsekvenser

• Studier har vist at ensomme og isolerte eldre har økt risiko for:

• Demens

• Depresjon

• Hjerneslag

• Koronarsykdom



Psykiske helse og sosial isolasjon/ensomhet

• Psykiske lidelser øker risikoen for sosial isolasjon og ensomhet.

• Sosial isolasjon og ensomhet øker risikoen for psykiske lidelser.



Ensomhet – fysiske konsekvenser

• Ensomhet midt i og sent i livet fører til –

• Økning i stressmarkører

• Nedsatt søvn

• Proinflammatoriske forandringer

• Akselerert nevrodegenerasjon i 
hippocampus og andre områder i hjernen 
som er viktige for emosjonell regulering og 
kognisjon.
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Ensomme eldre – helsevesenets rolle

• Mange eldre som er sosialt isolerte og/eller ensomme blir ikke 
«oppdaget» av samfunnet.

• «Alle» eldre er i kontakt med helsetjenesten.

• Helsepersonell står i en unik rolle når det gjelder å fange opp 
ensomhet og isolasjon – og fasilitere tiltak for å motvirke dette.



Hva bør helsepersonell kunne?

• Forekomst og konsekvenser

• Risikofaktorer

• Verktøy for å kartlegge ensomhet

• Henvisningsmuligheter (eks. høreapparat)

• Tiltak



Eksempler på verktøy



Isolasjon og eldre

• Helsen til sårbare eldre trues 
både av Covid-19 og av 
smitteverntiltakene.

14. august 2020



Sosial isolasjon og ensomhet



Rapport – og så?

• Mer kunnskap om vurdering, forebygging og intervensjon

• Oversette kunnskap til praksis

• Styrke utdanning av helsepersonell

• Øke samarbeid mellom helsevesen og sosiale tiltak i samfunnet



Tiltak

• Smarttelefon – terapi

• Mindfulness-app

• Atferdsterapi versus «vennlig besøk» via telefon

• Sosiale media

• Video-konferanse



Teknologi – kunstig intelligens

• Tilgang

• Kostnad

• Gjennomførbarhet

• Personvern

• Samtykke

• Autonomi
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E-helse og sosiale media

• Lite studert hos eldre

• Kan ikke erstatte menneskelig interaksjon (3D og berøring)

• Sårbare grupper:

• Eldre uten tilgang (sosioøkonomi) – ikke alle har smarttelefon eller 
internett

• Sansesvikt

• Kognitiv svikt



E-helse



Nettsider



Informasjon til tjenestene



Men ikke for alle...

• Muntlig rapport fra en alderpsykiatrisk poliklinikk: 9 av 10 pasienter 
kunne ikke bruke videokonsultasjon.

• Legeforeningen – når skal man ikke bruke videokonsultasjon



Koronavirus – beslutninger og anbefalinger  
-nasjonal veileder fra Helsedirektoratet

Hentet 12. oktober 2020



«Pandemic» versus «syndemic»

The Lancet, 26.09.20



«Syndemic»

• Konsekvensene av en pandemi handler om mer enn viruset –
dødelighet og sykelighet varierer med andre faktorer (overvekt, høyt 
blodtrykk, skrøpelighet).

• For å redusere konsekvensene, må tiltakene rettes mot mer enn bare 
viruset.



«Syndemic»

• Alder er en viktig risikofaktor, men kan ikke påvirkes.

• Frailty (skrøpelighet), kan det påvirkes?

• Andre sykdommer

• Isolasjon – kan det påvirkes?



Eldreomsorgens hovedutfordring fremover: 
Balansere smittevern mot isolasjon

• Eldreomsorgen må på ubestemt 
tid balansere beskyttelse mot 
covid-19 mot de menneskelige 
behovene for sosial kontakt og 
negative helsekonsekvenser ved 
mangel på denne.
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