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BAKGRUNN

• Forventede økningen av eldre

• Forventede økningen av depresjon

• Sosial støtte er en sosial påvirkningsfaktor for 
helse

• Personligheten påvirker menneskets helse

• Eldre vil bo hjemme så lenge som mulig



Hovedmål

”Å beskrive forholdet mellom sosial støtte, 

personlighet og depresjon i den generelle 

befolkningen med fokus på eldre mennesker”



Spesifikke mål

Artikkel 1

”Å undersøke sammenhengen mellom opplevd 
sosial støtte og depresjon i en generell 
befolkning i forhold til kjønn og alder”



Artikkel 2

”Å undersøke sammenhengen mellom 
personlighet og depresjon i en generell 
befolkning i forhold til alder og kjønn”



Artikkel 3

”Å undersøke sammenhengen mellom 
personlighet, nabolag, sosial aktivitet og 
graden av opplevd sosial støtte”



Artikkel 4

”Å beskrive endringer i forekomsten av 
depresjon i forhold til sosial støtte og 
temperament, i en 11-års oppfølgingsstudie”



DATAMATERIALE

• Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

– Artikkel 1, 2 og 3 bygger på HUNT3 (2006-2008)
• Tverrsnittsdesign

– Artikkel 4 bygger på HUNT2 (1995-1997)og 3
• Tidsdesign



Målinger/variabler

• Depresjon (artikkel 1, 2 og 4)

• Sosial støtte (artikkel 1, 3 og 4)

• Personlighet/temperament (artikkel 2 og 4)

• Naboskap (artikkel 3 og 4)

• Sosial aktivitet (artikkel 3 og 4)



Depresjon

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)

– Originalt designet for bruk blant pasienter i 
somatiske avdelinger

– Har gode måleegenskaper

– 7 spørsmål for beskrivelse av symptomer på 
depresjon



Sosial støtte

Ble undersøkt ved hjelp av enkeltspørsmål:

• HUNT3:
– Emosjonell støtte: ”Har du venner som du kan snakke 

fortrolig med?”

– Praktisk støtte: ”Har du venner som kan gi deg hjelp 
når du trenger det?”

• HUNT2:
– Sosial støtte: ”Føler du at du har nok gode venner?”



Personlighet/temperament
EPQ (Eysenck Personality Questionnaire)

– Ekstroversjon (Utadvent/innadvent)

– Nevrotisisme (Følelsesmessig ustabil/stabil)

– Refererer til personlighets trekk og ikke diagnoser

– Den norske kortversjonen anvendes både til 
forskning og klinisk bruk



Nabolag

Ble undersøkt ved hjelp av hvor riktig er følgende 

påstand for deg:

– ”Jeg føler et sterkt fellesskap med de som bor her”



Sosial aktivitet 
Ble undersøkt ved hjelp av hvor riktig er følgende 
påstand for deg på spørsmålet:

– Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 
måneder selv drevet med:
• Foreningsvirksomhet
• Musikk, sang, teater
• Menighetsarbeid
• Friluftsliv
• Dans
• Trening, idrett





RESULTATER 

Det er en sammenheng mellom opplevd sosial 

støtte og depresjon. 

– Effekten av emosjonell og praktisk støtte er 
forskjellig mellom damer og menn



En av tre damer i 
alderen 75-89 som 

mangler 
emosjonell støtte 

er deprimert
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To av fem menn i 
alderen 75-89 
som mangler 

praktisk støtte er 
deprimert

istock photo





RESULTATER 
Det er en sammenheng mellom depresjon og 
personlighet

– Forekomsten av depresjon er størst blant de som 
er ustabil (høg skår på nevrotisisme) 
sammenlignet med de som er stabile

– Forekomsten av depresjon er større blant de som 
er innadvendte (lav skår på ekstraversjon) 
sammenlignet med de som er utadvendte.



Samspilleffektene
En høy skår på 
nevrotisisme
forsterkes av 
lav skår på 
ekstraversjon, 
høy alder og av 
å være mann 
med 
depresjon.

istock photo



Institutionen för hälsovetenskap



RESULTATER 

Det er en sammenheng mellom nivåer av opplevd 
sosial støtte, personlighet, følelse av fellesskap i 
nabolag og deltakelse i sosiale aktiviteter. 

– det er forskjeller mellom kjønn, alder og opplevelse av 
egen helsestatus



Damer

-Skårer oftere på 
et høyere nivå av 
sosial støtte

-Skårer høyere på 
utadvendthet og 
de er mer ustabile

istock photo



Menn

-Skårer høyere på det 
å ha en følelse av 
fellesskap i nabolaget

-De deltar oftere i 
sosiale aktiviteter

istock photo



• Det er størst effekt å være i den eldste 
aldergruppen (75-89 år) i forhold til å oppleve 
lav sosial støtte.

• Dårlig helse gir større effekt på lav sosial støtte 
enn god helse. 



Samspilleffekt
mellom dårlig helse og 
kjønn:

- Effekten av å være mann 
med dårlig helse øker 
muligheten av høyere nivå 
av sosial støtte

- Til tross for dette er 
effekten høyere for 
kvinner med dårlig helse 
og menn med god helse

istock photo



Institutionen för hälsovetenskap



RESULTATER 

Risikofaktorene hadde en større effekt på nye 
tilfeller av depresjon enn på tilfriskning av 
depresjon. 



• Menn
• Aldersgruppen 75-89 år
• Temperament: EN(-+)
• Mangel på sosial støtte
• Aldri deltatt i sosiale aktiviteter
• Synkende følelse av fellesskap i nabolag
• Forverring av helsestatus

Risikofaktorene med størst effekt på nye 
tilfeller av depresjon:



Risikofaktorene med størst effekt på 
tilfriskning av depresjon:

• Kvinne

• Temperament: EN(+-)

• Stabil sosial støtte

• Stabil deltakelse i sosiale aktiviteter

• Opplevelse av en økende følelse av 
fellesskap i nabolaget

• Opplevelse av en bedring i sin helse



RESULTATENES BETYDNING FOR SYKEPLEIE 

Økt oppmerksomhet og innsats i omsorgen for:

• Eldre mennesker

• Menn

• Mennesker som har lav/mangler sosial støtte

• Mennesker som er innadvendte

• Mennesker som er følelsesmessig ustabile


