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tt utåtriktat chefsjobb för-
byttes till tomrum i samband 
med pensionen.

– Jag fastnade i grubbel 
men samtal med kurator har 
hjälpt mig att komma vidare, 
säger Göran 84 år.

Han är sportigt men samtidigt elegant klädd, 
har raska steg och ser hälsosamt rosig ut.  
Göran tvekar inte på frågan om 
han har lust att berätta om sina 
erfarenheter av stödsamtal med 
kurator. Han väljer att inte gå ut 
med sitt riktiga namn men vill 
verkligen  uppmuntra andra att 
ta hjälp när livet mörknar. 

– Vissa saker reder man inte 
ut på egen hand, då ska man ta 
hjälp, konstaterar han frankt.

Att han själv skulle hamna 
i ett samtalsrum med kurator 
hade han möjligen inte räknat 
med för tjugo år sedan, strax 
före sin pensionering. Då, 
efter en lång och framgångsrik 
karriär i chefsposition med 
resor, internationella kontakter och fullspäckad 
agenda var självförtroendet på topp. Avtack-
ningen bestod av idel hyllningar från världens 
alla hörn.

– Men sedan blev det tyst. Inte en människa 

E
hörde av sig. Jag saknade det intellektuella 
utbytet med kollegor och chefer. Det var en 
omställning som jag hade svårt att hantera. 

Göran började grubbla. På gamla oförrätter. 
På saker och ting han sagt och gjort mot några 
medarbetare. På sitt svek mot en flickvän för 
decennier sedan, som han ofta har tänkt på. 

– Jag såg bara fel. Det hängde över mig hela 
tiden.

Göran hade tidigare läst om  kognitiv bete-
endeterapi, KBT, och blivit nyfiken. Det första 
mötet med kurator inom vården var tyvärr inte 
särskilt lyckat. Men sedermera kom Göran i 
kontakt med en kurator via vårdcentralen och 
nu blev det rätt.

– Kemin måste såklart funka, och här kände 
jag mig trygg med en gång. Men visst, det tar en 

Att drabbas av nedstämdhet och  
depression på äldre dagar är vanligt.  
Göran, 84 år, sökte vård och blev bättre.
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”Jag saknade  
det intellektuella  
utbytet med 
 kollegor och 
chefer. Det var en 
omställning som 
jag hade svårt att 
hantera.”

” Den som fastnar i  
grubbel ska ta hjälp”



» ATT BLI ÄLDRE kan innebära mer eller 
 mindre drastiska vändningar i tillvaron. 
Forskning visar att åldrandet i sig ökar risken 
för både fysiska och psykiska sjukdomar. 
Det vanligaste hälsoproblemet hos äldre är 
depression, vilket ofta yttrar sig på ett annat 
sätt än hos yngre. 

– Symtom som kroppsliga besvär och 
irritation är i regel vanligare än nedstämd
het, berättar Eva Rausgård, kurator på 
Vårdcentralen Oxelösunds seniormottagning.

Hon ingår i ett team med samordnings
sköterska, läkare, sjukgymnast, dietist, och 
arbetsterapeut för att bättre ge en samman
hållen vård. Sedan Seniormottagningen 
 invigdes för två år sedan har antalet kurator
besök stadigt ökat. Det tolkas som positivt 
eftersom många äldre värjer sig för att söka 
hjälp mot psykiska besvär. 

– Det finns en rädsla för att uppfattas som 
psykiskt sjuk. Men den brukar släppa ganska 
snart. De flesta jag möter är lättade över att 
få prata. 

Några typiska problem bland äldre går 
inte att peka på, menar Eva Rausgård. Men 
sorg och ensamhet är ord som återkommer i 
samtalen. 

– Obehandlad sorg och nedstämdhet kan 
i värsta fall leda till depression, därför är det 
viktigt att få hjälp. Det går inte att ta bort 
sorgen men vi kan lära oss att bära den. Sorg 
skulle inte finnas om vi inte kände kärlek. En 
sådan tanke kan öppna upp för en acceptans 
av sorgen.

Eva Rausgård tycker att äldre människor 
ofta har lättare att lyfta blicken och vidga 
perspektiven.

– Ja, faktiskt. Äldre människor har längre 
erfarenhet och mer att relatera till. Däri 
ligger också en potential att bryta negativa 
 tankemönster. ○
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tid innan man vågar öppnar upp och känner sig 
bekväm att berätta precis som det är. 

Att bryta negativa tankemönster är heller 
inte gjort i en handvändning, understryker 
Göran. För egen del har det hjälpt att dels skriva 
av sig, dels agera handgripligt som att faktiskt 
ringa upp den där flickvännen från förr. Allt var 
ok med henne, berättar han och ser lättad ut. 

– Livet har ljusnat och blivit enklare att  
hantera. Men Göran drar sig inte  
för att då och då återvända till kuratorns  
samtalsrum.

– Man behöver en knuff framåt ibland, få lite 
stöd att belysa sina egna tankegångar.  
Det hjälper mig att må bra. ○ 
 
Fotnot: Göran heter egentligen något annat.

Sorg och ensamhet
svåra frågor för äldre
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