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___________________________________________________________________________ 

Depression hos äldre är ett växande problem. Sjukdomen bedöms som underdiagnostiserad 

vilket medför att antalet äldre med depression beräknas ha ett mörkertal. Symtomen på 

depression förväxlas lätt med andra sjukdomar eller som tecken på ålderdom. 

Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar att se till att de äldre får den hjälp de behöver för 

att undvika onödigt lidande. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter 

av att uppmärksamma depression hos äldre. Metoden som använts är litteraturöversikt över 

kvalitativ forskning. I resultatet framkom fem teman som beskriver sjuksköterskans 

erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre. “Vikten av att skapa en god 

relation”, “Tid med patienten kan vara avgörande”, “Samarbete med annan vårdpersonal 

krävs”, “Användning av screeningverktyg underlättar” och “Kunskap och utbildning”. 

Resultatet visar att sjuksköterskan kan uppmärksamma depression om relationen är god 

mellan sjuksköterskan och patient. Dock upplever många sjuksköterskor problem med att få 

tiden att räcka till att skapa goda relationer. Sjuksköterskorna upplever att kunskap om 

depression är otillräcklig och många önskar mer utbildning i ämnet. Slutsatsen är att 

sjuksköterskor behöver mer kunskap om depression och mer träning i att använda olika 

screeningverktyg för att upptäcka depression tidigt, vilket kan leda till att vården utvecklas 

och minskar lidandet för de äldre.
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___________________________________________________________________________ 

 

Depression in the elderly is a growing problem. The disease is considered to be 

underdiagnosed, which means that the number of elderly people with depression is estimated 

to have a hidden number. The symptoms of depression are easily confused with other 

diseases or as signs of old age. The nurse has a nursing responsibility to ensure that the 

elderly get the help they need to avoid unnecessary suffering. The aim of the study is to 

describe the nurse's experience of identifying depression in the elderly. The method used is 

a literature review of qualitative research. The results revealed five main sections describing 

the nurse's experience of paying attention to depression in the elderly. "The importance of 

creating a good relationship", "Time with the patient can be crucial", "Collaboration with 

other healthcare professionals required", "Use of screening tools facilitates" and 

"Knowledge and education." The result shows that the nurse can identify depression if the 

relationship is good between the nurse and patient. However, many nurses experience 

problems with getting enough time to create good relationships. Nurses experience that 

knowledge about depression is inadequate and many want more education in the subject. 

The conclusion is that nurses need more knowledge about depression and more training in 

using different screening tools to detect depression early, this can lead to the development 

of care and reduce suffering for the elderly. 
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INLEDNING 

Enligt socialstyrelsen (2013a) lider cirka 20 procent av alla äldre över 65 år idag av psykisk 

ohälsa samtidigt som befolkningen blir allt äldre i Sverige, därför räknas psykisk ohälsa som 

en av våra största folksjukdomar. Bland psykisk ohälsa hos äldre är depression det 

vanligaste. Omkring 11–15 procent över 65 års ålder lider av depression och denna andel 

ökar till det dubbla i de högsta åldrarna (Socialstyrelsen, 2013a). Depression är en av de 

vanligaste orsakerna till att många äldre, framförallt män, begår självmord (SCB, 2009). 

Sjuksköterskor möter många äldre i sitt dagliga arbete, inte bara inom äldreomsorgen utan i 

vården överlag. Intresset för ämnet har väckts då författarna som blivande sjuksköterskor 

har träffat äldre människor som mår psykiskt dåligt, både på äldreboende, inom 

primärvården och länssjukvård. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2008) saknas 

kunskapen om att uppmärksamma och bemöta depression hos äldre. Genom att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre över 60 år kan 

sjuksköterskor få en ökad kunskap i ämnet. Med ökad kunskap kan omvårdnaden utvecklas 

och äldre med depression kan få den hjälp de behöver.  

BAKGRUND 

Depression och behandling 
Depression är en vanlig psykisk sjukdom där cirka 15 procent av alla män respektive 25 

procent av alla kvinnor någon gång i livet drabbas av (Socialstyrelsen, 2016). Depression 

kan drabba personer i alla åldrar och kan vara allt från långvarig till kortvarig, återkommande 

eller som enstaka episod. En depression är genomgripande och är något annat än saknad, 

sorg och besvikelse som alla anses som naturliga reaktioner (Allgulander, 2014). De 

vanligaste symtomen vid depression är bland annat minskat intresse och glädje för 

aktiviteter, nedstämdhet, aptit- och viktförändringar, svaghetskänsla, sömnstörningar, 

koncentrationssvårigheter, agitation eller hämning, nedvärderande självbild samt tankar på 

döden (Wasserman, 2003). Det finns olika typer av depressioner men den vanligaste är 

egentlig depression. Det karakteristiska för egentlig depression är nedstämdhet och/eller 

minskat intresse eller glädje under minst ett par veckor. Det kan vara tillfälligt eller 

återkommande (Allgulander, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2016) har depression olika 

svårighetsgrad och kan därför delas in i olika nivåer, lindrig, medelsvår samt svår depression. 

Wasserman (2003) menar att orsaker till uppkomsten av depression kan vara många, det kan 

bero på psykologiska eller biologiska orsaker. Ofta handlar det om en obalans mellan 

signalsubstanser i hjärnan eftersom vår sinnesstämning påverkas av halten och samspelet 

hos dessa. Hormonella rubbningar kan också vara en orsak eftersom det hormonella systemet 

har nära förbindelse med det centrala nervsystemet. Stress av olika slag, till exempel till följd 

av arbetslöshet, kroppssjukdom, separation och mobbning kan vara en orsak eftersom ökad 

aktivitet av stresshormoner ger en större risk för sårbarhet och depression (Wasserman, 

2003). 
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Enligt Allgulander (2014) kan det vara svårt att uppmärksamma och identifiera depression 

hos de människor som lider av andra sjukdomar som till exempel hjärtsjukdom, diabetes, 

stroke etcetera. Detta eftersom det kan vara svårt att skilja symtomen åt eller att vissa 

läkemedel kan ge biverkningar. Dessutom kan symtom uttrycka sig på olika sätt beroende 

på vilken kultur patienten har. Utöver en klinisk bedömning av patienten kan olika formulär 

och skattningsskalor användas för att identifiera och ge belägg för depression. Ett exempel 

på detta är MINI som är en diagnostisk intervju med olika frågor som ställs till patienten och 

kan ge belägg för depression. Självskattningsskalor som till exempel HADS och MADRS-

S, kan vara bra för att patienten ska se sin symtombild samt hur de kan förbättras av 

behandling (Allgulander, 2014). Behandlingen varierar beroende på nivån av depression 

samt orsaken. Behandling med antidepressiva läkemedel och/eller psykoterapi är 

standardbehandling (Socialstyrelsen, 2016). Vid milda eller måttliga symtom där patienten 

fungerar socialt och kan arbeta är psykoterapi oftast ett bra alternativ. Annars är det vanligt 

att behandla med antidepressiva läkemedel som ökar omsättningen av signalsubstanser. Vid 

svårare depressioner kan elektrokonvulsiv behandling behövas. Slutenvård och tvångsvård 

kan i vissa fall behövas då det finns suicidrisk (Allgulander, 2014).   

 

Depression hos äldre 
Enligt Socialstyrelsen (2013a) är depression hos äldre vanligt och drabbar 11–15 procent av 

den äldre befolkningen. SCB (2015) beskriver att den äldre befolkningen förväntas öka 

vilket medför att antalet äldre med depression blir fler. I denna studie avses äldre från 60 år. 

Åldrandet medför en nedgång av många psykiska och kroppsliga funktioner samt ökar även 

sjukligheten. Det är vanligt att vara multisjuk och sjukdomsbilden är ofta annorlunda hos 

äldre än hos yngre (Geriatrik, 2017). Depression hos äldre är ofta underdiagnostiserat 

eftersom symtomen ofta döljs av kroppsliga besvär eller att de är ganska diffusa. Det gör att 

ovanstående siffra egentligen kan vara mycket högre. Många tror att symtom på depression 

är en del av åldrandet eftersom förloppet oftast är mer smygande. Varför många äldre blir 

deprimerade beror på flera orsaker bland annat psykosociala faktorer, läkemedel, 

åldersförändringar, smärttillstånd samt kroppsliga sjukdomar. Åldersförändringar i hjärnan 

bidrar till att regleringen av sinnesstämningen kan försämras och vissa läkemedel för 

somatiska sjukdomar kan framkalla depression (Wasserman, 2003). Taube, Jakobsson, 

Midlöv och Kristensson (2015) beskriver att många äldre upplever känslor som ensamhet, 

sorg, ångest, tomhet, hopplöshet samt rädsla i sitt dagliga liv. Många äldre utsätts för 

stressfaktorer av olika slag som ökar risken för depression. Detta kan till exempel vara 

isolering, brist på stimulans, förlust och sorg samt existentiell ångest. Kroppsliga 

åldersförändringar och sjukdomar kan förändra livet och ge en del begränsningar. I och med 

att normala funktioner försämras kan de kanske inte leva som de en gång gjort och de blir 

allt mer beroende av omsorg från samhället (Wasserman, 2003). Holm, Lyberg, Lassenius, 

Severinsson och Berggren (2013) skriver att äldre upplever det svårt att upprätthålla 

självkänsla när de är beroende av hjälp. Det försvagar deras känsla av självförtroende och 

värdighet i sociala sammanhang samt skapar tankar om hur andra människor uppfattar dem. 

Wasserman (2003) beskriver att vanliga symtom hos äldre med depression kan vara 

viktminskning, oro för sjukdomar och ekonomi, ångest, sömnproblem, 

koncentrationssvårigheter samt trötthet. Agitation och upphetsning kan en del äldre även 
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visa tecken på. De kognitiva funktionerna kan även bli påtagligt nedsatta vid depression. Det 

är ganska vanligt att den äldre kan må bra några dagar för att sen må dåligt igen (Wasserman, 

2003). 

 

Trots att det är vanligt med depression hos äldre missas det ofta. Depression är förenad med 

kortare livstid och gör att olika rehabiliteringar inte har full effekt. Därför är det viktigt att 

upptäcka depression hos de äldre och behandla tillståndet. Till hjälp finns flera olika 

bedömningsformulär för påvisande och uppföljning av depression. Bedömningen behöver 

utföras på ett anpassat sätt till den enskilda individen (Kirkevold & Brodtkorb, 2010). 

Behandlingen för depression hos äldre skiljer sig inte från den nämnda behandlingen ovan. 

Det som är värt att vara observant på är att äldre ofta är mycket känsligare för läkemedel och 

får lätt olika biverkningar. För att minska ångest kan ibland sjukgymnastik, motion, 

musikterapi etcetera vara till hjälp. För äldre som ofta är ensamma och kanske i behov av 

vård och omsorg är det viktigt att ge en kärleksfull, kontinuerlig och god omvårdnad 

(Wasserman, 2003). En del personer kan må så dåligt av sin depression att självmord känns 

som enda utvägen. Depression hos äldre är en av de vanligaste orsakerna till att äldre, 

framför allt män, begår självmord. Antalet självmord är 40 procent högre bland män över 65 

år än hos män under 65 år. Självmord är vanligast bland de äldsta där äldre män över 85 år 

utgör den största gruppen (SCB, 2009). Wasserman (2003) menar att självmordsrisken är 

hög hos äldre med långvarig depression. Självmordstankarna uppkommer oftast då personen 

drabbas av socialt eller psykologiskt trauma eller en förändrad livsstil. Det är viktigt med en 

adekvat behandling av depressioner men även andra kroppsliga sjukdomar för att de äldre 

ska få så bra livskvalitet som möjligt (Wasserman, 2003). Enligt Socialstyrelsen (2013a) 

behöver vård av äldre med psykisk ohälsa förstärkas och utvecklas. Sjuksköterskor möter 

många äldre i sitt arbete och det är viktigt att de har kunskapen om detta problemområde. 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver hur viktigt det är att omvårdnaden är riktad 

mot patientens grundläggande behov och upplevelser i det dagliga livet, vilket innebär den 

fysiska, psykiska, andliga och kulturella dimensionen. Det beskrivs även att sjuksköterskan 

ska ha den kompetens och skicklighet som behövs för att skapa en förtroendefull relation 

med patienten, vilket är en förutsättning för god omvårdnad. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) beskriver att vården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Detta 

innebär att vården ska vara av god kvalité, tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet. Den ska även bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet och främja en god kontakt mellan vårdpersonal och patient, samt vara lätt 

tillgänglig (SFS 2017:30). Patienten beskrivs vara i en beroendeställning, sjuksköterskan har 

makten att påverka patientens fysiska omvårdnad men också över patientens förståelse av 

sig själv och sin situation. Sjuksköterskan behöver ha praktiska färdigheter, teoretisk 

kunskap och arbeta för ett partnerskap mellan sig och patienten. Tillsammans med patienten 

och/eller med närstående planeras vården gemensamt, patientberättelsen blir grunden för en 

personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Forsell, Jorm och Winblad 

(1998) menar på att trots att många äldre har kontakt med vården för sin depression får de 

ingen hjälp. Detta beror på att symtom på depression oftast bedöms som en tillfällig störning 

eller början på en eventuell demens. Kvaal (2010) beskriver att det är viktigt att 
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sjuksköterskan förstår den äldres perspektiv, upplevelser och känslor samt svarar patienten 

genom kommunikation som präglas av värme och respekt (Kvaal, 2010). Eide och Eide 

(2009) beskriver hur viktigt det är i arbete med äldre att kunna se det unika hos personen. 

Detta för att kunna bevara hänsynen till respekt, värdighet och integritet. Ett sådant 

perspektiv är viktigt i mötet med äldre då sorger och besvär samt olika nedsättningar kan 

påverka individen på ett speciellt sätt. Att ha goda kommunikationsfärdigheter kan ses som 

ett hjälpmedel för att förstå patienten som person, för att förstå relationen och för att kunna 

ge bättre hjälp och stöd. Om kommunikationen är bristfällig kan det leda till att vården blir 

dålig för patienten (Eide & Eide, 2009). 

 

I ämnesdefinition omvårdnad (2014) beskrivs människan som unik och ska bemötas 

individuellt. Olika sjukdomar, ohälsa och kroppsliga förändringar kan påverka och begränsa 

en persons dagliga liv. Människan är en helhet och vård som utgår från en helhetssyn på 

människan beaktar dess komplexitet. Att ha en förståelse för patientens livsvärld handlar om 

att förstå patientens dagliga liv och sammanhang. Olika faktorer som sjukdom påverkar 

livssituationen och det dagliga livet. Genom att stödja patienten och beakta miljön och det 

sammanhang patienten finns i främjas patientens hälsa (ämnesdefinition, 2014). Enligt 

svensk sjuksköterskeförening (2014) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. 

Socialstyrelsen (2013b) beskriver att kommun och landsting inte alltid prioriterar äldre 

personer som lider av depression och att äldre inte alltid får den vård och omsorg som 

behövs. De äldre har dålig tillgång till rätt vård och om deras depression inte upptäcks eller 

behandlas skapas ett onödigt lidande (socialstyrelsen, 2013b). 

 

Patientens lidande 
En patient beskrivs som en person som på grund av sjukdom eller jämförbart tillstånd har 

kontakt med hälso- och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller 

omvårdnad (patient, 2017). I denna litteraturöversikt har benämningen patient används för 

att beskriva de äldre som sjuksköterskor möter i sitt yrke inom hemvård, sjukhus, vårdcentral 

och äldreboende. Ordet patient kommer från latinets pa´tiens och betyder tålig och lidande, 

grundordet pa´tior betyder uthärda eller lida (patient, 2017). Eriksson (1994) har fokuserat 

på lidandet som en teori och har delat upp lidandet i tre kategorier; sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande delas in i två kategorier; kroppslig smärta, 

och själsligt och andligt lidande för att få en bättre förståelse för patientens lidande. Den 

kroppsliga smärtan är mer kopplat till den fysiska känslan, medan själsligt och andligt 

lidande handlar om upplevelser som förnedring, skam eller skuld kopplat till sin sjukdom 

eller behandling. Murray, Banerjee, Byng, Tylee, Bhugra och Macdonald (2006) skriver att 

vårdpersonal många gånger har svårt att upptäcka depression hos äldre, oftast för att de inte 

uttrycker att det är en psykisk sjukdom utan ofta säger sig bara vara trötta och initiativlösa 

och vill inte prata om sina känslor. Vårdpersonalen upplevde även att många äldre skämdes 

över sin depression och att de ansåg att diagnosen betydde att de inte var kapabla till att ta 

hand om sitt liv längre (Murray et al., 2006). 

 

Eriksson (1994) förklarar vårdlidande som ett lidande på grund av bristande eller dålig vård. 

Det kan handla om att en patients värdighet eller värde som människa blir kränkt, genom till 
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exempel att patienten blir nonchalerad vid tilltal, kroppsligt blottad vid vårdåtgärder eller 

genom personliga frågor. Patienten kan även bli kränkt om vården inte “ser” människan eller 

ger henne plats, eller genom bristande etisk hållning. Kvaal (2010) beskriver hur äldre med 

depression oftast lider i det tysta. De är sårbara och kräver inte så mycket av omgivningen. 

De äldre är oftast känsliga för hur de blir bemötta av personer omkring sig (kvaal, 2010). 

Vårdlidande kan skapas om vårdpersonal utövar makt över patienten genom till exempel få 

patienten att handla mot sin vilja men även att patienten inte blir tagen på allvar vilket ger 

en känsla av maktlöshet (Eriksson, 1994).  

 

Livslidande är enligt Eriksson (1994) lidande som kommer från sjukdom, ohälsa och att vara 

patient. När livssituationen förändras är det vanligt med känslor som att ge upp eller att inte 

orka kämpa mer inför en till synes hopplös situation (Eriksson, 1994). van Wijngaarden, 

Leget och Goossensen (2015) beskriver att många deprimerade äldre upplever att de inte 

längre betyder något eller att de inte längre behövs i samhället. De känner sig utanför och 

förlorar känslan av samhörighet. Det upplevs en stor rädsla för att kroppen inte längre 

fungerar som tidigare och att familj eller vårdpersonal ska bestämma över dem (van 

Wijngaarden, Leget & Goossensen, 2015). Trots hög förekomst av psykisk ohälsa bland 

äldre visar studier av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg att äldre inte får den vård 

och omsorg som de har rätt till (socialstyrelsen 2013c).  Enligt Eriksson (1994) drabbas den 

äldre av lidande när vården är otillräcklig och därför är sjuksköterskans insatser viktiga för 

att kunna förebygga lidandet.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Den äldre populationen förväntas öka i Sverige och därmed även antalet äldre med 

depression. Orsaken och vilken grad av depression varierar. Sjukdomen bedöms som 

underdiagnostiserad vilket medför att antalet äldre med depression beräknas ha ett mörkertal. 

Symtom på depression kan komma smygande och misstolkas lätt som tecken på ålderdom 

eller förväxlas med andra sjukdomar. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Många äldre har kontakt 

med vården för sin depression men får ingen hjälp. Patienten drabbas då av ett lidande vilket 

kan göra att patientens psykiska tillstånd försämras. Statistik visar att många äldre med 

depression väljer att avsluta sitt liv. Genom att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

uppmärksamma depression kan kunskapen användas för att utveckla vården för de äldre och 

fler depressioner kan upptäckas i tid. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos 

äldre.  



6 

 

METOD 

Metoden som använts är litteraturöversikt över kvalitativ forskning. Litteraturöversikt valdes 

då arbetet handlar om att beskriva samt skapa överblick av ett specifikt avgränsat område. 

Friberg (2012a) menar att genom att titta på tidigare forskning i ämnet och sammanställa 

detta skapas en översikt över kunskapsläget. För att få en uppfattning om vad som studerats 

inom valt område måste befintlig forskning på området studeras (Friberg, 2012a). Valet att 

använda kvalitativa studier i denna litteraturöversikt beror på att de anses som mest lämpliga 

att besvara syftet med. I kvalitativa studier framkommer människors erfarenheter vilket är 

det som denna litteraturöversikt vill beskriva. Friberg (2012b) förklarar att kvalitativa studier 

ger en ökad förståelse genom att fördjupa sig i ett fenomen för att få fram upplevelser, behov, 

erfarenheter och förväntningar hos människor. Genom att skapa en sammanställning och en 

ny helhet av tidigare kvalitativ forskning kan det ge en ökad förståelse för valt fenomen samt 

påverka det praktiska omvårdnadsarbetet (Friberg, 2012b). 

 

Urval 

Till en början studerades det valda området genom översiktlig sökning på den befintliga 

forskningen. Detta utfördes för att få en bättre förståelse för hur väl området är beforskat. 

Artiklar mellan 2005–2017 inkluderades. Årtalsbegränsningen genomfördes för att inte 

forskningen skulle vara för gammal men samtidigt inte begränsa antalet artiklar för mycket. 

Eftersom syftet beskriver sjuksköterskans perspektiv har de artiklar som inkluderats haft 

vårdpersonalens perspektiv där sjuksköterskan är inkluderad. Artiklarna skulle även 

beskriva hur sjuksköterskan uppmärksammar depression hos äldre patienter. Därmed har 

patienter som inte definierats som äldre exkluderats. Andra inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara peer reviewed samt vara relevanta och kunna 

besvara syftet i denna litteraturöversikt. Om en artikel inkluderades eller exkluderades 

berodde på om de uppfyllde kraven på kvalitet efter genomförd granskning med SBU:s 

(2014) granskningsmall för kvalitativ forskning. Artiklar som ej uppfyllde kraven efter 

granskningen exkluderades. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen i detta arbete är baserat på sökning av vetenskapliga artiklar. Enligt 

Segesten (2012) innehåller vetenskapliga artiklar ny kunskap samt den senaste forskningen 

inom ett visst ämne. Sökningen har skett genom databaserna CINAHL samt MEDLINE 

eftersom det är sökmotorer med ett utbud av vetenskapliga omvårdnadsartiklar. För att kunna 

ringa in ett område kan det enligt Friberg (2012a) behöva utföras ett antal olika sökningar 

med olika kombinationer av sökord. Valet av sökord har baserats på litteraturöversiktens 

syfte. För att få en överblick över valt område började författarna med att göra breda 

sökningar i databasen utan inklusions- och exklusionskriterier med sökord som depression, 

elderly och nurse. När en överblick över befintlig forskning hade skapats fortsatte 

sökningarna men var mer specifika för att sortera bort sådant som inte hade med syftet att 
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göra. Genom att använda inklusions- och exklusionskriterier blev antalet träffar mindre och 

mer hanterbart samt att mer relevanta artiklar framkom gentemot syftet. Många olika 

sökningar med olika sökord genomfördes för att inga artiklar som skulle kunna besvara syftet 

skulle missas. Synonymer till sökorden användes, istället för att till exempel endast söka på 

elderly söktes även på older, aged och late-life. Exempel på sökord som har använts under 

sökprocessen är geriatric, depression, recognize, identify, elderly, older people, late-life, 

care, nurse etcetera. Sökorden har kombinerats olika, trunkering samt OR och AND har 

använts (bilaga 1). För att välja ut artiklarna från de olika sökningarna lästes först alla titlar. 

De titlar som ansåg ha med syftet att göra valdes ut och abstrakten lästes. De som inte ansågs 

ha med syftet att göra valdes bort. Vidare lästes hela artiklarna samt granskades. 

 

Analys 

Efter urval, datainsamling och granskning framkom 10 artiklar (se bilaga 2). Dessa 

analyserades enligt Fribergs (2012a) analysmodell. Detta innebär att de valda artiklarna 

studeras flertalet gånger för att skapa en förståelse för innehållet och dess helhet. Det som 

besvarar syftet väljs ut och likheter och skillnader studeras.  I nästa steg sorteras materialet 

i kategorier/teman för att sedan göra en beskrivande sammanställning till en ny helhet 

(Friberg, 2012a). Analysen av artiklarna utfördes både enskilt och gemensamt för att få en 

djupare förståelse för innehållet, att innehållet inte skulle misstolkas samt att inget gällande 

syftet skulle missas. Först studerades artiklarnas innehåll, meningsbärande enheter samt 

likheter och skillnader enskilt för att sedan diskuteras gemensamt. Därefter fortsatte analysen 

gemensamt med kategorisering av innehållet samt en beskrivande sammanställning till en 

ny helhet och resultat. Priebe och Landström (2017) beskriver att forskare bör reflektera 

kring sin förförståelse och vilken betydelse denna kan ha för att stärka pålitligheten i studien. 

För att analysen inte skulle färgas av förförståelsen skrevs denna ner och diskuterades innan 

påbörjandet av uppsatsen. Detta utfördes för att öka medvetenheten kring förförståelsen och 

på så vis undvika att den ska genomsyra arbetet och påverka analysen. Ur analysen framkom 

fem teman som beskrivs i resultatet nedan. 

 

Etiska överväganden 

Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska forskning ske med respekt för 

människovärdet. Lagen belyser bland annat regler gällande informationskrav, samtycke och 

personuppgifter (SFS 2003:460). Därför har alla artiklar som inkluderats i denna 

litteraturöversikt etiska resonemang och etiskt godkännande. De olika källorna har hanterats 

med respekt och har ej plagierat, fabricerat eller falsifierat datan. Kjellström (2017) skriver 

att ärlighet och hederlighet är grundvärden i vetenskapligt arbete. Att förvränga, plagiera 

eller ändra text får inte förekomma. Allt som är taget från en källa måste refereras för att ej 

missleda läsarna (Kjellström, 2017). Allt material från andra forskare och författare har 

hanterats med respekt och redovisats genom att referera på korrekt sätt. För att ingen 

förvrängning av resultatet skulle ske har allt som besvarat syftet i artiklarna tagits med i 

resultatet. Artiklarna har lästs, granskats och analyserats enskilt innan det diskuterades 

gemensamt. Allt för att inte förvränga de befintliga studierna, missa något väsentligt eller 
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tolka texten felaktigt. Artiklarna som har använts i studien är skrivna på engelska medan 

denna uppsats är skriven på svenska. Därför har en översättning av textinnehållet skett. 

Eftersom författarnas modersmål är svenska finns alltid en liten risk för att eventuella 

misstolkningar kan ske trots att de behärskar språket och har god kunskap i engelska.  
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RESULTAT  

I resultatet framkom fem teman som beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att 

uppmärksamma depression hos äldre.  

 

Teman 

Vikten av att skapa en god relation 

Tid med patienten kan vara avgörande 

Samarbete med annan vårdpersonal krävs 

Användning av screeningverktyg underlättar 

Kunskap och utbildning 

 

Vikten av att skapa en god relation 
Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att relationen till den äldre patienten var av stor vikt 

för att kunna uppmärksamma depression. De beskrev problem då de inte kände patienten 

helt. Det var svårt när relationen inte var god och när den motarbetades. Det var viktigt att 

se hur den äldre skiljde sig från ena besöket till det andra. Detta för att kunna uppmärksamma 

förändringar i känslor, beteende och hemmiljö. De kunde då se om det var ordning i hemmet, 

om patientens aptit/vikt påverkats samt hur sinnesstämningen var. En regelbunden kontakt 

var viktig, antingen via telefon eller besök för de äldre som ansågs ha risk för att utveckla 

depression eller som visade symtom på det (Burroughs et al., 2006; Grundberg, Hansson, 

Hillerås & Religa, 2016; Liebel & Powers, 2013; Liebel, Powers & Hauenstein, 2015; 

Waterworth, Arroll, Raphael, Parsons & Gott, 2015). Kontakt med samma sjuksköterska gav 

kontinuitet, en bättre relation och gjorde det lättare att uppmärksamma depression hos äldre. 

Kontinuitet gjorde det lättare för de äldre att uttrycka sina känslor eller problem angående 

sin hälsa. Det var viktigt att arbeta för att utveckla en givande relation med patienten. Genom 

att respektera patientens emotionella rymd och se bortom det fysiska fick de äldre ett större 

förtroende för sjuksköterskan. Att inte bara fokusera på specifika arbetsuppgifter utan att få 

en förståelse för den äldre som en person bidrog till en bättre upptäckt av depression. Det 

var mer sannolikt att den äldre öppnade upp sig och pratade om rädslor, känslor och liknande 

gällande deras hälsa om de hade en god kontakt med sjuksköterskan och kände till 

sjuksköterskan som individ (Grundberg et al., 2016; Hassall & Gill, 2008; Liebel et al., 2015; 

Waterworth et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att när kommunikation och miljö var god 

skapades trygghet hos den äldre vilket underlättade deras förmåga att uttrycka sina känslor 

och tankar bättre. Detta skapades genom att visa att de bryr sig, uppmuntra till samtal och 

lyssna noga på svaren (Grundberg et al., 2016; Liebel et al., 2015).  Genom att känna de 

äldre patienterna väl och att ha ett intresse för dem var det lättare att uppmärksamma 

skillnaderna i deras humör. Olika förändringar i de äldres beteende flaggade för att det fanns 

ett behov av att följa upp dem (Waterworth et al., 2015). 
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Tid med patienten kan vara avgörande 

Tidsbrist med de äldre gjorde det svårt att få den kontakt som behövdes och känsliga saker 

som nedstämdhet togs inte upp. Detta gjorde att eventuella symtom på depression inte följdes 

upp. Tidsbrist kunde bero på en hög arbetsbelastning. Tiden hos de äldre påverkades och 

sjuksköterskorna ansåg att de inte hade tillräckligt med tid till att uppmärksamma depression. 

De var istället beroende av att undersköterskorna kunde upptäcka och rapportera 

förändringar i de äldres tillstånd (Burroughs et al., 2006, Hassall & Gill, 2008; Liebel & 

Powers, 2013; Riis Iden, Hjørleifsson & Ruths, 2011; Waterworth et al., 2015). Det framkom 

även att sjuksköterskor hade mycket praktiska uppgifter som var tidskrävande vilket gjorde 

att det fanns mindre tid till att prata med de äldre. Tidsbristen gjorde att den fysiska hälsan 

prioriterades framför den psykiska. Detta bidrog till att det blev svårt att skapa en god 

relation (Grundberg et al., 2016; Liebel & Powers, 2013; Riis Iden et al., 2011). 

Sjuksköterskorna uttryckte det svårt att hitta en bra balans mellan att bygga på relationen 

med den äldre patienten och att göra hembesöken så effektiva som möjligt. De kände sig 

stressade av att arbeta under en viss tidsram vilket påverkade tiden hos de äldre. 

Sjuksköterskor ansåg att det kunde ta flera veckor och flera besök innan patienten kände sig 

trygg med att prata om sina depressionssymtom (Bao, Eggman, Richardson, Sheeran & 

Bruce, 2015; Liebel et al., 2015). De gånger det fanns tid, till exempel vid 75-års kontrollen 

som oftast hade extra avsatt tid utfördes sällan någon ytterligare undersökning av depression 

(Burroughs et al., 2006). Medan andra använde sig av tiden och frågade hur den äldre kände 

sig (Grundberg et al., 2016). Sjuksköterskan ansåg att tillräckligt med tid med den äldre var 

viktig för att kunna upptäcka psykiska problem. Tid behövdes för att genomföra frågor, 

bedömningsverktyg och för att patienten ska kunna öppna upp sig (Grundberg et al., 2016). 

Att ge tid till att lyssna på den äldre var en viktig aspekt i att uppmärksamma depression. De 

äldre upplevdes oftast lättade av att få prata ut om hur de känner sig, dock kräver denna 

möjlighet mycket tid (Waterworth et al., 2015). 

 

Samarbete med annan vårdpersonal krävs 
De flesta såg samarbete med annan vårdpersonal som viktig eftersom de ansåg sina egna 

bedömningar av de äldres tillstånd vara otillräckliga. Att känna stöd från kollegor eller andra 

professioner var en viktig del i att uppmärksamma depression. Att kunna hänvisa den äldre 

patienten till andra eller att kunna be om hjälp när det gällde depression. För att få hjälp i att 

identifiera depression var det viktigt att ha kontakt med läkare eller andra kollegor för att 

konsultera angående symtom på depression. Att ha en läkare med ett intresse för depression 

var högt värderat hos sjuksköterskorna då de hade någon att diskutera patienter med och få 

expertis för att kunna hantera detta. Även vid rond och patient-konferens kunde de diskutera 

olika depressionssymtom med läkaren. (Grundberg et al., 2016; Hassall & Gill, 2008; Riis 

Iden et al., 2011; Waterworth et al., 2015). Attityden och kulturen angående depression på 

sin arbetsplats var viktig för att kunna uppmärksamma och stödja patienter i detta. En bra 

attityd och kultur till depression bidrog till att lättare identifiera och uppmärksamma 

depression (Waterworth et al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev även vikten av ett bra 

samarbete med undersköterskorna då de ansågs många gånger bättre på att känna igen 

depressionssymtom hos de äldre. De träffade de äldre oftare och kunde utvärdera 
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känslomässiga- och beteendemässiga förändringar (Grundberg et al., 2016; Hassall & Gill, 

2008). Kunskap underlättade kontakten och samarbetet med andra, speciellt med läkarna. 

Detta eftersom de kände sig mer självsäkra och med hjälp av screeningverktyg kunde de 

påvisa mer trovärdighet. Dock upplevde dem att läkaren inte alltid lyssnade eller tog till sig 

informationen (Mellor, Russo, McCabe, Davison & George, 2008). Vissa sjuksköterskor 

upplevde att det var svårt att få tag i läkaren angående patientens symptom. Det var 

frustrerande att inte få kontakt med läkaren vilket försvårade identifiering av depression hos 

de äldre (Bao et al., 2015). 

 

Användning av screeningverktyg underlättar 
Att använda screeningverktyg och personliga intervjuer ansågs av en del sjuksköterskor vara 

nödvändigt för att korrekt kunna utvärdera patientens psykiska tillstånd (Grundberg et al., 

2016). Att rutinmässigt screena efter depression hos äldre ansågs vara ett effektivt sätt att 

uppmärksamma depression i ett tidigt skede. Ett screeningverktyg var användbart för att 

rikta uppmärksamhet mot depression. Det var till hjälp vid start av konversationer för att 

kunna uppmärksamma patienters eventuella depression. Det utgjorde ett underlag till frågor 

om depression (Li-Ching & Pei-Ling, 2012; Liebel & Powers, 2013). De som fick träning i 

att använda screeningverktyg var positiva till att använda dessa. Istället för att tänka ut frågor 

så kan verktygen användas. De ansåg att de var användbara och en hjälp till att 

uppmärksamma depression (Mellor et al., 2008). Många ansåg att det var svårt att använda 

screeningverktyg då de äldre inte alltid svarade ärligt på frågorna (Liebel & Powers, 2013). 

En del använde sig inte av formella screeningverktyg utan använde istället egna frågor för 

att bedöma patienten. Detta berodde många gånger på att det var lättare. Frågeställningarna 

var då mer allmänna och öppna, sjuksköterskan observerade olika beteendemönster som 

kunde visa på olika förändringar i humöret och symtom på depression (Grundberg et al., 

2016; Waterworth et al., 2015). 

 

Kunskap och utbildning 
Sjuksköterskor ansåg det svårt att veta vad emotionella problem som lågt humör, sorg, 

hopplöshet och ensamhet innebar och om det var symtom på depression eller ej. Det ansågs 

komplext och en utmaning att jobba med äldre patienter. Brist på kunskap om depression 

gjorde att sjuksköterskorna kände sig osäkra och undvek att ta tag i problem som rörde de 

äldres psykiska hälsa (Burroughs et al., 2006; Liebel & Powers, 2013; Waterworth et al., 

2015).  

 

Många gånger undvek sjuksköterskan att prata med de äldre om depression eftersom de inte 

visste hur de skulle gå tillväga. Sjuksköterskorna upplevde sig obekväma med att ta itu med 

patienternas emotionella behov och fråga efter symtom på depression. De upplevde det svårt 

att skilja på om det var sorg eller depression och vissa sjuksköterskor trodde att symtomen 

hörde till det naturliga åldrandet. Det var delade meningar om det var en klinisk sjukdom 

eller deras syn på ett socialt eller existentiellt problem (Bao et al., 2015; Burroughs et al., 

2006; Li-Ching & Pei-Ling, 2012; Liebel & Powers, 2013; Riis Iden et al., 2011; Waterworth 

et al., 2015). Att uppmärksamma depression var ofta lågt prioriterat och tycktes inte alltid 
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vara en del av arbetet, eller vara deras ansvar och inom ramen för deras yrkesroll. De beskrev 

sig som generalister och betonade att de inte hade någon expertis inom psykisk ohälsa (Bao 

et al., 2015; Burroughs et al., 2006; Liebel & Powers, 2013; Waterworth, et al., 2015). De 

som hade mer kunskap och ett intresse för depression gjorde skillnad i hur de engagerade 

sig i patienten. De upplevde att de kunde ha konversationer med sina patienter om hur de 

kände sig och kunde se förändringar i deras humör (Waterworth et al., 2015). Det var även 

viktigt att ha kunskap om att depression hos äldre kunde uttrycka sig olika beroende på 

etnicitet och kultur (Burroughs et al., 2006). För att få mer kunskap kunde information sökas 

på nätet, via böcker eller genom att fråga kollegor. Kunskap om depression gav ett 

självförtroende i att känna igen symtom i samband med depression och de processer eller 

handlingsplaner som kan genomföras för att lindra symtomen. Även om sjuksköterskorna 

kunde uppmärksamma depression var det många som inte visste eller hade kunskap om vad 

de skulle göra med informationen. Rutiner för depression på arbetsplatsen ansågs många 

gånger vara bristfällig (Bao et al., 2015; Burroughs et al., 2006; Hassall & Gill, 2008; Liebel 

& Powers, 2013; Waterworth et al., 2015).  

 

Äldre med livslång sjukdom hade högre risk för att utveckla depression vilket 

sjuksköterskorna ansåg viktigt att vara uppmärksam på. Att ta upp ämnet tidigt med 

patienten prioriterades (Waterworth et al., 2015). Sjuksköterskorna ansåg att med träning 

eller mer utbildning skulle det vara lättare för dem att uppmärksamma depression. Mer 

utbildning skulle hjälpa till med att minska stigmatiseringen kring depression och andra 

psykiska sjukdomar, speciellt kring de äldre. Sjuksköterskorna själva var angelägna om att 

få mer kunskap om lämpliga tekniker eller stödåtgärder som skulle hjälpa sina patienter med 

depression. De ansåg att med mer kunskap ökades medvetenheten kring depression och med 

det även uppmärksammandet av depression (Bao et al., 2015; Burroughs et al., 2006; Hassall 

& Gill, 2008; Li-Ching & Pei-Ling, 2012; Liebel & Powers, 2013; Waterworth et al., 2015). 

Erfarenheter från de sjuksköterskor som genomgått utbildning inom ämnet var att de kände 

sig mer självsäkra efteråt och fick ökat självförtroende för sina förmågor att uppmärksamma 

depression (Mellor et al., 2008). En del sjuksköterskor ansåg att de hade en betydande roll i 

att uppmärksamma och identifiera depression hos äldre. Många upplevde att det var en viktig 

uppgift att upptäcka psykiska problem och stötta de äldre med det. De upplevde att det var 

en sjukdom som kunde behandlas (Grundberg et al., 2016; Hassall & Gill, 2008; Liebel & 

Powers, 2013; Waterworth et al., 2015) Utbildningen gjorde även att de kände sig bättre 

rustade att kommunicera med äldre, vilken underlättade uppmärksammandet av depression. 

De upptäckte även vidden av problemet, en förståelse för att det var många äldre som 

egentligen hade depression. Sjuksköterskorna upplevde dock att förändringar var svåra att 

genomföra på arbetsplatsen Det kunde bero på lathet, att personal inte tagit till sig 

utbildningen eller att de ansåg att depression var utanför deras roll (Mellor et al., 2008). 

 

Resultatsammanfattning 
I resultatet framkommer erfarenheter av möjligheter och begränsningar när sjuksköterskan 

uppmärksammar depression hos äldre patienter. Att ha en givande och en frekvent relation 

gav en större möjlighet. Erfarenheter från sjuksköterskorna visade att tiden med patienten 

var avgörande för att kunna uppmärksamma depression. Tidsbrist gjorde att annat 

prioriterades högre. Brist på kunskap gjorde sjuksköterskorna osäkra och många upplevde 
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det svårt och ansåg att det inte var deras roll. De upplevde även att screeningverktyg var 

praktisk men var svårt att använda. Utbildning eller stöttning från kollegor gav 

sjuksköterskorna ett ökat självförtroende som ökade chansen till att uppmärksamma 

depression. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden i denna uppsats är litteraturöversikt över kvalitativ forskning. Valet av metoden 

litteraturöversikt påverkades av den begränsade tiden samt att uppsatsen är på grundnivå. 

Det kan diskuteras om denna metod är den mest lämpliga för att besvara syftet. Om arbetet 

skulle göras om hade troligen en annan metod valts. Detta beror på att datainsamlingen har 

varit svår. Det har varit problematiskt att hitta kvalitativa artiklar av god kvalitet som belyser 

just detta ämne. Att endast inkludera kvalitativa artiklar begränsade utbudet. Dock ansågs 

kvalitativa artiklarna besvara syftet på bästa sätt eftersom de beskriver erfarenheter. 

Kvantitativa studier ansågs inte bidra med att kunna besvara syftet på ett bra sätt vilket gjorde 

att dessa exkluderades. Frågan är om syftet i denna uppsats hade kunnat besvaras med 

kvantitativa studier och hur resultatet då hade blivit. Även om det varit svårt att få fram 

artiklar har ändå syftet kunnat besvarats med denna metod. Nu i efterhand anses dock att en 

studie med intervjuer skulle vara bättre lämpad till att besvara syftet. Detta på grund av att 

befintlig forskning kring sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos 

äldre varit begränsad. Ett helt nytt resultat hade då framkommit där bara sjuksköterskans 

perspektiv och erfarenheter kring ämnet belysts. 

 

Sökningen av artiklar har varit omfattande med varierande sökord i olika kombinationer och 

databaser. Henricson (2017) skriver att trovärdigheten ökar vid användandet av flera 

databaser. Till en början användes endast en databas vid sökningen men detta utvidgades 

sedan med ytterligare en vilket ökar och stärker chansen att hitta relevanta artiklar. För att 

använda så lämpliga sökord som möjligt, undvika att göra för snäva sökningar och eventuellt 

missa väsentliga artiklar inom ämnet togs det hjälp av en bibliotekarie som hade mycket 

kunskap gällande sökprocessen. Henricson (2017) belyser vikten av sensitivitet och 

specificitet i sökprocessen vilket i sin tur påverkar trovärdigheten. Det handlar om att artiklar 

återkommer vid olika sökordskombinationer, att använda flera olika databaser samt en 

kombination av olika typer av sökningar för att hitta artiklar som inte funnits under andra 

sökord (Henricson, 2017). Genom att få hjälp av bibliotekarie och att utföra många olika 

sökningar med många olika sökord har tillslut artiklarna börjat återkomma. Detta styrker att 

området har studerats på ett bra och omfattande sätt samt att risken att artiklar missats blir 

låg. 

 

Ingen geografisk begränsning har skett i urvalet av artiklar eftersom antalet befintlig 

forskning inom ämnet var begränsad. Detta skulle kunna vara en nackdel eftersom vården 

och kulturen ser olika ut i olika länder. Vårdsystemen är olika i länderna vilket medför att 

det kan bli svårare att överföra resultatet till det praktiska omvårdnadsarbetet inom vården 

just i Sverige. Däremot ger det en bättre bild över området överlag runt om i världen och 
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resultatets överförbarhet till andra länders omvårdnadsarbete blir större än om endast 

svenska studier inkluderats.  

 

Artiklar med blandad vårdpersonal har inkluderats eftersom den befintliga forskningen 

utifrån enbart sjuksköterskans perspektiv har varit begränsad. Dock har endast det som berört 

sjuksköterskan plockats ut från artiklarna för att besvara syftet. Inget från andra 

yrkeskategorier har inkluderats. Det kan dock diskuteras om detta har påverkat resultatet i 

litteraturöversikten. Det kan ha funnits mer i artiklarna som besvarade syftet och som var 

från sjuksköterskans perspektiv trots det inte framgick i artikeln. På så vis kan eventuellt 

data ha missats från artiklarna. Någon artikel som är med i litteraturöversikten inkluderar 

distriktssjuksköterskor och de har en ytterligare utbildning mot vad allmänna sjuksköterskor 

har. Denna har inkluderats eftersom det ansågs besvara syftet. En distriktssjuksköterska är i 

grunden en sjuksköterska. De behöver inte nödvändigtvis ha mer utbildning än allmänna 

sjuksköterskor då många läser extra kurser och liknande utan att det ger någon ytterligare 

titel. Dessutom hade dessa distriktssjuksköterskor samma arbete som även allmänna 

sjuksköterskor kan ha. Resultatet i artikeln med distriktssjuksköterskor skiljer sig inte 

nämnvärt gentemot de andra artiklarna i litteraturöversikten och inkluderades därför. 

 

Henricson (2017) menar att genom att kvalitetsgranska artiklarna var och en för sig stärker 

detta litteraturöversikten. Alla artiklar har granskats enskilt av båda författarna för att sedan 

diskuteras. Artiklar som ej höll bra kvalitet exkluderades för att uppsatsen skulle bli så bra 

och trovärdig som möjligt. Henricson (2017) beskriver att kvaliteten blir högre om samtliga 

artiklar analyseras både individuellt och gemensamt av alla författare. Samtliga artiklar har 

lästs individuellt av båda författarna och meningsbärande enheter har lokaliserats. Efter den 

individuella analysen skedde en diskussion gällande helheten samt de delar som plockats ut. 

Därefter har de gemensamt hittat och gått igenom delarna till en ny helhet. Att utföra 

analysen både individuellt och gemensamt ansågs stärka innehållet i uppsatsen. Enligt Priebe 

och Landström (2017) är förförståelsen viktig gällande pålitligheten i studien. Förförståelsen 

har skrivits ner och diskuterats innan påbörjandet av arbetet. Att förförståelsen har påverkat 

analysen och resultatet går dock inte att utesluta eftersom förförståelsen alltid finns där. 

Dock anses den ha minimerats genom att författarna har gjort sitt bästa för att hantera den 

på ett bra sätt och på så vis påverka pålitligheten positivt. 

 

Trots svårigheter att hitta relevanta artiklar med god kvalitet som berör syftet har de artiklar 

som inkluderats i litteraturöversikten kunnat besvara syftet. De har inte ansetts vara för 

gamla då den äldsta av de inkluderade artiklarna är från 2006. Den äldsta artikeln skiljer sig 

inte något nämnvärt gentemot de artiklar som är skrivna mer nyligen. Därför anses resultatet 

ej ha påverkats av detta och skulle troligen inte skilja sig mot om endast nyare artiklar 

använts. Antalet artiklar kändes rimligt med tanke på deras innehåll. Till en början låg fokus 

på att inkludera runt 15 artiklar men allt eftersom arbetet fortskred ändrades synen på detta. 

Dels eftersom utbudet var begränsat men även på grund av att de artiklar som hittades 

utgjorde tillsammans ett omfattande innehåll för att besvara syftet. När artiklarna lästes och 

analyserades framkom det till slut inget nytt som besvarade syftet utan liknande erfarenheter 

återkom i artiklarna vilket tyder på en viss datamättnad. Nu i efterhand anses antalet artiklar 

vara tillräckligt och om antalet artiklar hade varit fler hade troligen inte resultatet sett så 

mycket annorlunda mot vad det gör nu. 
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Resultatdiskussion 
För att kunna upptäcka depression visade resultatet att sjuksköterskan behövde ha en bra 

relation till den äldre. Då kunde den äldre öppna upp sig och våga prata om sina känslor. 

Den äldre upplevdes mer ärlig om sina problem om det fanns en etablerad relation. Bindels, 

Cox, Widdershoven, Schayck och Abma (2014) beskriver att bygga relationer är viktiga för 

att få de äldre att förmedla sina problem. En bra kontakt och relation är viktigt för att skapa 

möjligheter för att kunna upptäcka problem hos äldre samt för att kunna ge den bästa möjliga 

omvårdnaden. Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att en förutsättning för god 

omvårdnad är att skapa en förtroendefull relation med patienten och detta ska sjuksköterska 

ha skicklighet och kompetens om. För att skapa en god relation är kommunikationen viktig, 

vilket framkom även i resultatet. Eide och Eide (2009) beskriver att en god kommunikation 

till patienten innebär en kvalitetssäkring av omvårdnadsarbetet. Är kommunikationen 

bristfällig kan det leda till en dålig vård för de äldre. Bindels et al., (2014) menar att skapa 

en god relation är en process som tar tid. Resultatet beskriver också att det tar tid att bygga 

en relation med den äldre. Att träffas kontinuerligt och att ha samma sjuksköterska 

underlättade. Kvaal (2010) beskriver sjuksköterskans roll i att upptäcka depression hos äldre 

som en utmaning i kliniskt arbete. Den äldre behöver ofta tid på sig och känna tillit för att 

kunna säga något om sina psykiska besvär. Resultatet beskriver att sjuksköterskorna 

uttryckte vikten av en relation med de äldre så upplevde många att tiden med patienterna 

inte räckte till för att skapa bra relationer. Choi, Wyllie och Ransom (2009) beskriver också 

att tiden sällan räcker till för att upptäcka depression. De önskade att undersköterskor kunde 

spendera mer tid med de äldre till exempel genom att äta med dem. Då kunde de upptäcka 

tecken på depression i god tid. Att undersköterskorna var viktiga för sjuksköterskorna 

framkom även i resultatet som ansåg att det var de som träffade de äldre oftare och kunde 

bättre utvärdera deras sinnesstämning. Det framkom hur viktigt det var att samarbeta med 

annan vårdpersonal för att få kunskap av andra och stöttning och hjälp av annan profession. 

Resultatet beskriver även att tidsbristen med de äldre ofta berodde på att sjuksköterskorna 

hade många praktiska uppgifter, och att arbetets fokus var mer på den fysiska hälsan än på 

den psykiska när det kommer till vård för äldre. I hälso- och sjukvårdslagen, (SFS 2017:30) 

beskrivs de krav som ställs på hälso- och sjukvården. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvården 

ska arbeta för att förebygga ohälsa och där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas 

den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att en god vård skall kunna ges. 

Resultatet visar tydligt att det var svårt att få tiden att gå ihop då tidsbristen innebar att många 

sjuksköterskor upplevde att den äldre inte fick den vård de behövde. De får välja vad som är 

viktigast, bygga på relationen eller att göra tiden med patienten så effektiv som möjligt. 

Enligt Wasserman (2003) är depression hos äldre underdiagnostiserat och därför behöver 

vården fördela arbetsuppgifterna bättre så att mer fokus blir på den psykiska vården. Att 

upptäcka depression hos äldre framkommer som en viktig omvårdnadsåtgärd för att förbättra 

livet för många äldre och minska lidandet. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplevde sig ha en bristfällig kunskap om depression. 

Kunskapsbrist ledde till att många sjuksköterskor hade ett dåligt självförtroende när de skulle 

uppmärksamma depression. De visste inte vad de skulle göra med informationen eller om 

det var deras roll att göra något. Enligt McCabe, Davison, Mellor och George (2008) finns 

det en brist bland vårdpersonal gällande kunskap och medvetenhet om depression hos äldre. 
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Det anses svårt att se skillnad på depression och den äldres personlighet vilket är något som 

även framkommer i resultatet.  Choi et al., (2009) menar att antalet äldre med depression 

ökar och att vårdpersonalen behöver mer utbildning när det gäller att uppmärksamma 

depression hos äldre. Det behöver finnas i den dagliga omvårdnaden av patienter. 

Sjuksköterskor i resultatet önskade mer utbildning i att uppmärksamma depression, de ansåg 

att med mer kunskap ökades medvetenheten av depression hos de äldre. Enligt Davison, 

McCabe, Mellor, Karatzas och George (2009) är andelen vårdpersonal inom äldreomsorgen 

utan någon utbildning i depression ganska stor. Även om vissa hade en medvetenhet om 

vikten av att engagera sig med deprimerade patienter och en måttlig kunskap om 

depressionssymtom var det ändå en del av personalen som såg depression som en följd av 

åldrandet. Choi et al., (2009) beskriver att en person utan ordentlig utbildning kan göra det 

värre för den äldre med depression. Enligt Eriksson (1994) blir det ett vårdlidande för 

patienten när vården brister eller är dålig. Resultatet visade att de sjuksköterskor som hade 

fått utbildning upplevde att de kunde kommunicera lättare med de äldre och att de fick en 

förståelse för hur stort problemet var, vilket också bekräftas av Brown, Raue, Roos, Sheeran 

och Bruce (2010). McCabe, Russo, Mellor, Davison och George (2008) skriver att de 

sjuksköterskor som fått träning och utbildning hade bättre kunskap och kunde lättare 

uppmärksamma depression hos äldre än innan utbildningen. Detta tyder på att sjuksköterskor 

behöver mer utbildning om depression hos äldre och hur det kan uppmärksammas. 

 

Genom att använda sig av olika screeningverktyg kunde sjuksköterskorna upptäcka 

depression hos äldre. En allmän uppfattning hos sjuksköterskorna var att de var svåra att 

använda på äldre och att kunskap om hur de olika användes var bristande. Många gånger 

fungerade screeningverktyg mer som en start på ett samtal eller som en stöttning till egna 

frågor. Socialstyrelsen (2013b) beskriver hur enkla screeningfrågor som kompletteras med 

fördjupningar vid misstanke om avvikelse finns är ett sätt att upptäcka depression. En 

förutsättning för en god vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa är att vården har 

kompetens för att tidigt upptäcka och utreda symtom på depression. Kirkevold och 

Brodtkorb (2010) skriver om sjuksköterskan ska kunna delta aktivt i arbetet runt den äldres 

omvårdnad behövs kunskap om att det finns olika screeningverktyg och hur dessa används. 

Bedömningen behöver utföras på ett anpassat sätt till den enskilda personen. Om 

sjuksköterska är väl insatt i formuläret är det möjligt att få svar på många frågor genom att 

ha ett öppet samtal så att den äldre kan med sina egna ord berätta om sin situation. Det är 

även viktigt att vara väl förberedd, ha tillräckligt med tid för samtalet och att det genomförs 

i ett rum utan oväsen och störande inslag (Kirkevold & Brodtkorb, 2010).  Användning av 

screeningverktyg kan göra att depression upptäcks hos de äldre. Kvaal (2010) menar på att 

sjuksköterskan bör öva på att ställa frågor i ett rollspel innan de används. Detta tyder på att 

de behöver mer kunskap i att använda screeningverktyg för att upptäcka depression och för 

att de äldre inte ska behöva lida i onödan. 

 

Konklusion 

Att relationen till den äldre var viktig framkom tydligt. En god relation visade sig få de äldre 

att vara mer ärliga i frågor som berör depression. En kontinuerlig kontakt mellan den äldre 

och sjuksköterskan gjorde det är lättare att se förändringar i humöret. Tiden med de äldre 
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hade stor betydelse för att kunna uppmärksamma depression. Det krävs tid till att sitta och 

prata med patienten och skapa en god relation. Detta ansågs svårt eftersom 

arbetsbelastningen ofta är hög och tiden inte räcker till. Att samarbeta med annan 

vårdpersonal ansågs vara en hjälp och stöttning i att kunna uppmärksamma depression. Att 

kunna ta hjälp av andra vid osäkerhet eller att kunna hänvisa till andra professioner eller 

medarbetare skapade lite mer trygghet. Sjuksköterskor behöver mer kunskap och utbildning 

för att kunna uppmärksamma depression hos de äldre. Kunskapen leder till ett 

självförtroende och att sjuksköterskorna får mer insikt i hur stort problemet är och kan 

minska lidandet hos de äldre. Att använda sig av olika screeningverktyg ansågs vara ett bra 

hjälpmedel, men kunskap behövs ytterligare för att sjuksköterskan ska kunna använda sig 

mer av dessa för en tidig upptäckt. 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Studien är riktad till sjuksköterskor som möter äldre personer i sitt yrke. Om medvetenheten 

kring problemet med äldre som lider av depression ökar kan vården för dem förbättras. Att 

uppmärksamma depression är ett svårt ämne och med mer kunskap kan fler upptäckas. Det 

behövs mer utbildning och genom studier som belyser problemet kan det underlätta för 

arbetsgivaren att se problemet. Arbetsgivaren kan då förstå bristen på kunskap och påverka 

att arbetstagarna får mer kunskap eller fördela arbetsuppgifterna så att vården anpassas för 

de äldre.  

 

En intervjustudie med samma syfte som nuvarande studie kan ge bättre inblick i 

sjuksköterskors erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre. Då kan mer 

specifika frågor ställas som inte alltid går att få svar på via en litteraturöversikt. Fortsatta 

studier om hur all personal inom vården kan samarbeta för att upptäcka depression hos de 

äldre kan vara av stor vikt. Desto fler yrkeskategorier inom vården som arbetar aktivt att 

upptäcka depression kan generera att fler äldre får hjälp. Även intervjustudier med de äldres 

perspektiv av upplevelser kring psykisk ohälsa kan påverka utvecklingen av vården för de 

äldre. Vårdpersonalen behöver kunskap om de äldres perspektiv för att vården ska passa 

patienterna och minska onödigt lidande. Att det behövs mer kunskap hos sjuksköterskor för 

att kunna uppmärksamma depression hos äldre har tydligt framgått. Därför skulle studier 

kring utbildning och kunskap i ämnet vara viktigt att genomföra. Till exempel en 

interventionsstudie där det framgår om hur sjuksköterskors kunskap och uppmärksammande 

av depression ökar eller inte efter utbildning. Även om vården utvecklas och fler äldre får 

hjälp med sin depression borde även fokus ligga på att jobba preventivt. Att studera vad som 

utlöser samt motverkar depression hos de äldre kan leda till att ett mindre antal drabbas.   
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AND attitude* AND nurse* AND 
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depress* in older people AND nurs* 
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Nurs* Percept* AND Geriatric 

Depress* 
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depression in old age AND nurse 
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170920 

depression AND elderly AND 

(caregiver OR nurse) AND 
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170921 

nurse* AND perspect* AND detect* 

AND mental health (2005-2017, 
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Översikt av analyserad litteratur 

Titel, 

författare, 

tidskrift och 

årtal 

Syfte och 

perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Practices of 

Depression 

Care in Home 

Health Care: 

Home Health 

Clinician 

Perspectives 

 

Bao, Y., 

Eggman, A., 

Richardson, J., 

Sheeran, T. & 

Bruce, M. 

 

Psychiatric 

Services. 2015 

 

 

 

Syftet var att 

beskriva klyftor 

mellan kända 

bra kliniker och 

vanliga kliniker 

med att 

behandla 

depression i 

hemvården och 

sätt att minska 

klyftorna. 

 

Sjuksköterskors 

perspektiv. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskor 

från 5 olika 

hemvårdsgrupper 

i olika städer.  

 

Kvalitativ studie. 

 

Klyftor noterades 

vara förknippade 

med 

sjuksköterskornas 

kunskapsbrister och 

dåliga förmåga av 

att förstå depression. 

Resultatet visade 

även på dålig kvalité 

på behandling av 

antidepressiva 

medel i 

primärvården samt 

dålig 

kommunikation 

mellan 

sjuksköterskor och 

läkare i 

primärvården. 

Godkännande från 

weill cornell medical 

college institutional 

review board. 

‘Justifiable 

depression’: 

how primary 

care 

professionals 

and patients 

view late-life 

depression? a 

qualitative 

study. 

 

Burroughs, H., 

Lovell, K., 

Morley, M., 

Baldwin R., 

Burns, A. & 

Chew-Graham, 

C. 

 

Family 

practice. 2006 

Undersöka hur 

primär-

vårdpersonal 

och patienter ser 

på orsaker och 

hantering av 

depression hos 

äldre. 

 

Vårdpersonalens 

perspektiv. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades. 9 

läkare, 6 

sjuksköterskor, 20 

patienter. 

 

Kvalitativ studie. 

Primärvårds-

personalen såg 

depression hos äldre 

som ett problem i 

deras dagliga arbete. 

De hade en 

förståelse för 

depression hos 

äldre, dock såg de 

begränsningar i sin 

hantering och 

förmåga inom detta. 

 

Etiskt godkänd av 

Local Research 

Ethics Committee 

och PCT Research 

Governance 

Framework. 
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District nurses' 

perspectives on 

detecting 

mental health 

problems and 

promoting 

mental health 

among 

community-

dwelling 

seniors with 

multimorbidity.  

 

Grundberg, Å., 

Hansson, A., 

Hillerås, P. & 

Religa, D. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 2016 

Syftet med 

studien är att 

beskriva 

sjuksköterskors 

perspektiv i 

primärvården/ 

hemvård på att 

upptäcka 

psykiska 

problem och 

främja psykisk 

hälsa bland 

äldre med 

multisjukdom. 

 

Sjuksköterskors 

perspektiv. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 25 

sjuksköterskor 

som spelades in.  

Innehållsanalys. 

 

Kvalitativ studie. 

Sjuksköterskorna 

ansåg att det var en 

viktig uppgift att 

upptäcka psykisk 

sjukdom hos äldre 

men upplevde att de 

fokuserade mycket 

på de praktiska 

uppgifterna istället.   

Studien är godkänd 

av etisk kommitté, 

Karolinska institutet. 

Samtycke från 

deltagarna. 

 

Providing care 

to the elderly 

with 

depression: the 

views of aged 

care staff, 

 

Hassall, S. & 

Gill, T. 

 

Journal of 

psychiatric and 

mental health 

nursing. 2008 

 

 

Syftet med 

studien var att 

sammanställa 

erfarenheter från 

vårdpersonal 

som arbetar 

inom 

äldreomsorgen 

för att få en 

förståelse för de 

problem som de 

anställda står 

inför i vården av 

äldre med 

depression. 

 

Vårdpersonalens 

perspektiv. 

Intervjuer med 17 

vårdpersonal med 

varierade jobb 

som enhetschefer, 

kliniska 

sjuksköterskor, 

legitimerade 

sjuksköterskor, 

koordinatorer och 

socialarbetare.  

 

Kvalitativ studie. 

Resultatet visar att 

vårdpersonalen 

upplever att 

depression var ett 

stort problem för 

sina patienter. 

Depression ansågs 

ofta 

feldiagnostiserad 

eller patienterna fick 

inte den vård de 

behövde.  

 

Studiens syfte och 

protokoll var 

granskade och 

godkända av 

Executive. 

Frontline 

healthcare 

providers’ 

views of 

depression and 

its prevention 

in older adults. 

 

Att beskriva 

vårdpersonalens 

syn på 

depression och 

dess 

förebyggande 

hos äldre. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades. 

Totalt 25st 

vårdgivare varav 

19 sjuksköterskor, 

Redovisades i fyra 

teman, brist på barns 

stöd, svårigheter att 

anpassa sig och 

hantera svåra 

livsförhållanden i 

slutet av livet, 

medfödd sårbarhet 

Godkänd av the 

institutional review 

board at the 

University of 

Washington. 

(Samtycke från 

deltagarna.) 
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Li-Ching, L. & 

Pei-Ling H. 

 

Journal of 

clinical 

nursing. 2012 

Vårdpersonalens 

perspektiv. 

5 socialarbetare 

samt 1 dietist. 

 

Kvalitativ studie. 

hos individen samt 

ovetande om eller 

ovillighet att 

acceptera sjukdom.  

 

Home Health 

Care Nurse 

Interactions 

With 

Homebound 

Geriatric 

Patients With 

Depression and 

Disability. 

 

Liebel, D.V., 

Powers, B.A. & 

Hauenstein, 

E.J. 

 

Research in 

Gerontological 

Nursing. 2015 

 

Få ökad 

förståelse om 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

depression hos 

äldre i 

hemsjukvården 

samt via 

observationer 

identifiera 

sjuksköterskors 

användning av 

olika 

vårdhandlingar 

och strategier 

vid vård av 

depression i 

hemsjukvård. 

Beskriva 

sjuksköterskors 

utveckling i sin 

vård av 

depression. 

 

Sjuksköterskans 

perspektiv. 

Observationer av 

hembesök. 

Besöken spelades 

in och 

transkriberades. 

Anteckningar 

utfördes under 

besöken som sen 

fördes in i datorn. 

16 sjuksköterskor 

med över ett års 

erfarenhet av att 

jobba med äldre. 

 

Kvalitativ studie.  

Resultatet beskriver 

sjuksköterskor vård 

av patienter med 

depression i deras 

hem. Det var viktigt 

med god kontakt 

och att respektera 

patientens psykiska 

och emotionella 

rymd. För att få en 

god kontakt var det 

viktigt att lyssna, 

vara tyst, observera 

och ställa frågor. Att 

få patienten att 

känna sig trygg med 

sjuksköterskan var 

viktigt. 

Godkänd av the 

researchers 

institutional review 

board. Även 

godkänd av 

hemsjukvårdens 

direktör. Samtycke 

från alla deltagare. 

Home Health 

Care Nurse 

Perceptions of 

Geriatric 

Depression and 

Disability Care 

Management. 

 

Liebel, D.V. & 

Powers, B.A. 

 

The 

gerontologist. 

2013 

 

Få ökad 

förståelse om 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

depression hos 

äldre i 

hemsjukvården. 

 

Sjuksköterskans 

perspektiv. 

Fokusgrupper och 

individuella 

Intervjuer med 16 

sjuksköterskor 

som arbetade 

heltid med äldre 

patienter inom 

hemsjukvården. 

Observationer vid 

hembesök hos 

äldre. 

 

Kvalitativ studie 

 

Sjuksköterskor 

visade 

självförtroende 

gällande sina 

förmågor att ta hand 

om äldre patienter 

med olika 

funktionsnedsättning 

inom 

hemsjukvården. 

Dock uttrycktes 

olika åsikter om att 

integrera depression 

i det dagliga arbetet 

utan ytterligare stöd 

Godkänd av 

granskningsnämnd 

samt direktören för 

hemsjukvården. 

Informerat samtycke 

från alla deltagare. 
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eller utbildning. 

Fyra teman 

framkom i resultatet, 

ett balanserat system 

och patientvård, 

kunskap om 

hantering av 

depression, 

uppmuntran till 

förbättring eller 

bibehållen funktion, 

att möta patienter 

där de är. 

Depression 

training 

program for 

caregivers of 

elderly care 

recipients: 

implementation 

and qualitative 

evaluation.  

 

Mellor, D., 

Russo, S., 

McCabe M.P., 

Davison, T.E. 

& George, K.  

 

Journal of 

Gerontological 

Nursing. 2008  

 

Att rapportera 

vad 

vårdpersonal i 

hemsjukvård 

samt 

äldreboenden 

tyckte om ett 

träningsprogram 

för att kunna 

upptäcka 

depression samt 

öka kunskapen 

om depression 

hos äldre. 

Rapporterar om 

deras 

uppfattningar 

och upplevelser 

kring 

programmet 

samt äldre och 

depression.  

 

Vårdpersonalens 

perspektiv. 

Semistrukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupper med 

24 olika 

vårdpersonal som 

deltagit i ett 

träningsprogram. 

 

Kvalitativ studie.  

I resultatet framkom 

vad vårdpersonalen 

ansåg om 

träningsprogrammet. 

Vårdpersonalens 

upplevelser och 

uppfattningar om 

upplevd kunskap 

och medvetenhet om 

depression, tilltron 

till sin egen förmåga 

i arbetet med 

deprimerade äldre. 

Godkännande från 

University Ethics 

Committee. 

Godkännande av 

styrelse från alla 

deltagande 

äldreomsorgstjänster. 

Informerat samtycke 

från deltagarna. 

 

Treatment 

decisions on 

antidepressants 

in nursing 

homes: A 

qualitative 

study. 

 

Undersöka 

beslutsfattande 

bland läkare och 

sjuksköterskor  

gällande 

behandling av 

patienter med 

depression med 

antidepressiva 

Intervjuer i tre 

fokusgrupper. En 

grupp med läkare 

som arbetade 

heltid, en grupp 

med läkare som 

jobbade deltid 

samt en grupp 

med 

Från intervjuerna 

framkom tre 

huvudsakliga teman, 

deprimerad eller 

bara trött på livet? 

att behandla eller 

inte behandla med 

antidepressiva? och 

Godkännande av 

västra regionala 

kommittén för 

medicinsk och 

hälsovetenskaplig 

forskningsetik samt 

den norska 

datainspektionen. 
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Riis Iden, K., 

Hjørleifsson, S. 

& Ruths, S. 

 

Scandinavian 

journal of 

primary health 

care. 2011 

läkemedel i 

vårdhem och 

äldreboenden. 

 

Vårdpersonalens 

perspektiv. 

sjuksköterskor. 

 

Kvalitativ studie 

 

 

vem bestämmer 

behandlingen?  

A qualitative 

study of nurses' 

clinical 

experience in 

recognising 

low mood and 

depression in 

older patients 

with multiple 

long-term 

conditions. 

 

Waterworth, 

S., Arroll, B., 

Raphael, D., 

Parsons, J. & 

Gott, M. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 2015 

Att undersöka 

hur 

sjuksköterskor 

känner 

igen/upptäcker 

depression hos 

äldre patienter 

med livslång 

sjukdom samt 

de strategier de 

använder för att 

stötta patienten. 

 

Sjuksköterskans 

perspektiv 

Intervjuer via 

telefon, 40–60 

min långa som 

spelades in och 

transkriberades. 

40st 

sjuksköterskor 

som arbetade med 

hjärtpatienter, 

inom primärvård 

eller i 

hemsjukvård, från 

olika delar av 

Nya Zeeland. 

Grounded theory.  

 

Kvalitativ studie. 

 

 

Det som 

sjuksköterskorna 

upplevde vara 

viktigt gällande 

upptäckt av 

depression hos äldre 

framkom i fem 

huvudsakliga teman, 

att känna patienten 

en längre tid, att 

vara uppmärksam, 

tid att lyssna, att 

ställa frågor samt att 

erbjuda alternativ. 

 

Etiskt godkännande 

erhölls från Northern 

X Regional Ethics 

committee. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


