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Abstrakt  

 

BAKGRUND: Medellivslängden för personer över sextiofem år i Sverige har 

ökat de senaste åren och äldre utgör ca 17 procent av Sveriges befolkning. 

Kombinationen av ett ökat åldrande och besvär med hälsan gör att äldre 

hälsomässigt är en utsatt grupp i samhället. Av äldre i Sverige är ca 150,000 

drabbade av depressiva symtom och depression vilket ställer krav på hälso- och 

sjukvården samt sjuksköterskan i kontakten med äldre.  

SYFTE: Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid 

depressiva symtom hos äldre inom kommunal omsorg. 

METOD: En litteraturstudie med deskriptiv design baserad på tio 

vetenskapliga artiklar vilka sammanställt genom integrerad analys. En 

systematisk litteratursökning genomfördes i ämnesdatabaserna Cinahl, Medline 

och PsycINFO.  

RESULTAT: Resultatet utgjordes av kategorierna Observera och 

uppmärksamma depressiva symtom och depression, att visa stöd och att 

medverka. I resultatet framkom omvårdnadsåtgärder som till exempel 

uppmuntran till egenvård, bedömning av depressiva symtom och depression 

samt främjande av social interaktion. 

SLUTSATS: Genom att sjuksköterskan arbetade med ett personcentrerat 

förhållningssätt i utförandet av omvårdnadsåtgärder bildades en relation med 

äldre som var avgörande för att kunna motivera de till att vara delaktig. 

Relationen mellan sjuksköterskan och äldre var avgörande i främjandet av 

samtliga omvårdnadsåtgärder som framkom i resultatet.  

 

Nyckelord: Depressiva symtom, Omvårdnadsåtgärder, Sjuksköterska, Äldre 
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1. Bakgrund 
1.1 Den allt äldre befolkningen  

Äldre definieras som personer över 65 år (Romøre, 2008) och människor globalt lever idag 

längre liv och de flesta kan förvänta sig att leva längre än 65 år. Antalet personer över 65 år 

kommer att fördubblas globalt innan år 2050 och utmaningarna är stora för att kunna ta hand 

om äldre på bästa sätt. Strävan för samtliga länder runtom i världen borde vara att äldre över 

65 år får hälsosamma, meningsfulla och värdiga sista år i livet (World Health Organization, 

2015).  

 

Medellivslängden för personer över 65 år i Sverige har ökat de senaste åren och äldre utgör ca 

17 procent av Sveriges befolkning. Skillnader går att se mellan könen då kvinnor tenderar att 

leva längre än män (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Enligt Romøre (2008/2010) är 

äldre befolkningen de i samhället som har störst behov av omsorgsinsatser från kommunal 

omsorg vilket leder till höga krav på hälso- och sjukvården. Vidare beskriver Romøre 

(2008/2010) att kombinationen av ett ökat åldrande och besvär med hälsan kan göra att äldre 

hälsomässigt är en utsatt grupp i samhället. 

 

1.2 Kommunal omsorg för äldre 

Sveriges kommuner i överenskommelse med landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård 

både i särskilt boende och hemsjukvård. Andelen äldre som får hemsjukvård ökar och 

majoriteten av de som får hemsjukvård är kvinnor över 65 år (Socialstyrelsen, 2017). Romøre 

(2008/2010) beskriver att de flesta äldre oavsett hälsotillstånd kommer att uppleva en period i 

livet där hjälpinsatser behövs från kommunal omsorg. Utvecklingen inom den kommunala 

omsorgen har de senaste åren gjort att allt fler äldre personer vårdas i det egna boendet. Den 

så kallade kvarboendeprincipen underlättar möjligheten att med hjälp och stöd av 

hemsjukvård och hemtjänst som äldre bo kvar i hemmet (ibid). 

 

På 1990-talet i samband med ädelreformen beslutades att stora delar av ansvaret för hälso- 

och sjukvården inom landstinget skulle flyttas till den kommunala omsorgen. Reformen 

innebär bland annat om att sjuksköterskor utför hemsjukvårdsinsatser för äldre personer som 

bor hemma. Ädelreformen har medfört att landstingen bland annat ansvarar för äldre med 

akuta psykiatriska tillstånd medan kommunerna har ansvar för äldre som är psykiskt sjuka 

under längre tid (Blomqvist & Petersson, 2014).  

 

Inom äldreomsorgen behöver sjuksköterskan arbeta hälsofrämjande och riktat mot att hjälpa 

äldre bevara integritet, värdighet och upplevelse av mening i livet (Fermann & Næss, 2008). 

Genom att arbeta personcentrerat i omvårdnaden med äldre ser sjuksköterskan äldre ur ett 

helhetsperspektiv och värnar om personens värderingar i livet (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2016). Ansvaret är stort då sjuksköterskan har omvårdnadsansvar och dessutom 

vägleder och undervisar både patienter, anhöriga och kollegor (Fermann & Næss, 2008).  

 

1.3 Depressiva symtom och depression  

Av Sveriges befolkning beräknas ca 1,6 miljoner människor vara äldre varav 150,000 har 

depression (Larsson & Rundgren, 2010). Depressiva symtom och depression förekommer två 

till tre gånger oftare hos kvinnor än hos män enligt Kvaal (2008). Depression diagnostiseras 

som ett tillstånd där symtom som till exempel nedstämdhet, nedsatt energi, förlust av 

självtillit, skuld och skamkänslor, sömn- och ätsvårigheter varit aktuella mer än två veckor. 

Minskat intresse av tidigare tillfredsställande aktiviteter, tankar på döden och tankar om 

självmord kan också vara avgörande symtom vid depressionsdiagnos. Ångestsymtom 

förekommer ofta tillsammans med depressiva symtom och depression och innebär 
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återkommande känslor av oro och rädsla i samband med vissa händelser (Socialstyrelsen, 

2016). Ångest kan vara normalt att uppleva för människor men när ångesten påverkar 

vardagen och personens levnadssätt kan det betraktas som ett symtom (Kvaal, 2008). 

 

Depressiva symtom beskrivs ofta i samband med andra kroniska sjukdomar som hjärt- och 

kärlsjukdomar, hypertoni, astma och diabetes vilket kan medföra att det är svårt att identifiera 

depressiva symtom bland äldre (Grundberg, Hansson, Religa & Hillerås, 2016; Lin & Wang, 

2011; Pruchno, Wilson-Genderson, Heid, 2016; Yunming et al., 2011). Depressiva symtom 

kan även yttra sig genom dålig självkänsla och bristande egenvårdsförmåga (Prokofieva, 

Koukia & Dikeos, 2016).   
 

1.4 Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder  

Målet med omvårdnad är att främja välbefinnande och hälsa samt att förebygga ohälsa oavsett 

personens ålder, kön, kulturella bakgrund eller sociala förhållanden i livet. Ett annat mål är att 

arbeta med maktförhållandet i omvårdnadsrelationen så att både patient och närstående blir 

involverade i omvårdnaden och upplever trygghet, respekt och tillit (SSF, 2016). 

 

Syftet med omvårdnadsåtgärder vid depression hos äldre beskrivs enligt både Guirguis-

Younger, Cappeliez & Younger (2008) och Hassal & Gill (2008) med att främja den äldres 

hälsa och stärka den äldres självbild. Syftet är att sjuksköterskan uppmuntrar och främjar 

omvårdnadsåtgärder som bidrar till att äldre med depressiva symtom upplever sammanhang, 

gemenskap och värdighet (Hong, Hasche & Bowland, 2009).  

 

1.5 Personcentrerad omvårdnad 

SSF (2016) beskriver att omvårdnad ska ske med ett personcentrerat förhållningssätt där 

människan ses som unik och bemöts utifrån egna förutsättningar med respekt för 

självbestämmande och integritet. För sjuksköterskan är personcentrerad omvårdnad att sätta 

personen framför sjukdomen och att ha goda kunskaper om personens vanor, intressen, 

värderingar och behov i livet. Sjuksköterskan behöver lyssna, stötta och aktivt involvera 

personens närstående och familj i omvårdnad (ibid). Genom att som sjuksköterska inkludera 

familjen i omvårdnad, ge tid till att lyssna och se familjen som enhet verkar det främjande för 

hela familjens gemensamma hälsa (Dorell, Östlund & Sundin, 2016). 

 

En personcentrerad omvårdnad syftar till att den som utför vården arbetar efter patientens 

egna värderingar och övertygelser. Genom att visa engagemang och medkänsla i sitt 

handlande och sin närvaro avspeglar det relationen mellan patient och sjuksköterska 

(McCance & McCormack, 2013). Tidigare forskning visar att en av de viktigaste 

omvårdnadsåtgärderna en sjuksköterska utför är att försöka skapa en positiv och respektfull 

allians med patienten. Genom att lyfta patientens styrkor och positiva egenskaper i 

omvårdnadsarbetet skapas en relation som kan bygga på tillit och ökad känsla av 

meningsfullhet (Prokofieva et al., 2016).   

 

2. Problemformulering 
Äldre personer med depressiva symtom och depression utgör en stor del globalt. Genom att 

sjuksköterskan ger omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som främjar hälsa 

och välbefinnande skulle det kunna minska de depressiva symtomen hos äldre. Föreliggande 

litteraturstudie genomfördes för att sammanställa och beskriva relevanta omvårdnadsåtgärder 

vid depressiva symtom och depression. På så sätt kan sjuksköterskans förmåga att upptäcka 

depressiva symtom och depression förbättras och kunskapen kring området ökas. 
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3. Syftet 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid depressiva symtom hos äldre 

inom kommunal omsorg. 

 

4. Metod 
4.1 Design  

Metoden för studien var en litteraturstudie med deskriptiv design och systematiska 

litteratursökningar genomfördes för att sammanställa forskning och beskriva kunskapsläget 

inom det valda området som besvarar syftet (Forsberg & Wengström, 2014). Vid 

sammanställningen av resultatet från artiklarna genomfördes en integrerad analys vilket 

innebar att analysen skedde i flera steg och slutligen resulterade i kategorier utifrån resultaten 

i artiklarna (Kristensson, 2014).  

 

4.2 Sökstrategi  

För att få en översikt över det valda forskningsområdet och identifiera relevanta sökord 

genomfördes en pilotsökning. De sökord som användes baserades på ord från syftet vilket 

översattes till engelska via sökverktyget Svensk MeSH genom karolinska institutet 

(http://mesh.kib.ki.se). Sökorden var sjuksköterska, omvårdnadsåtgärder, depression och 

kommunal omsorg och översattes till nurse, nursing care, nursing interventions, depression, 

home care och nursing homes (Bilaga 1). För att bredda sökningarna identifierades 

synonymer till sökorden genom att använda sökorden från relevanta artiklar. Synonymer som 

framkom var home care services, home health care och major depression. De systematiska 

litteratursökningarna genomfördes i databaserna Cinahl plus with full text, Medline och 

PsycINFO då de innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet (Kristensson, 

2014). Cinahl Headings, MeSH 2017 och Thesaurus användes för att identifiera relevanta 

indexord och gjorde sökningarna mer specifika. Sökningarna genomfördes sedan med 

kombinationer av booleska sökoperatorer (AND & OR). Booleska operatorer används för att 

kombinera två sökord eller flera med varandra (Kristensson, 2014).  

 

Sökorden skiljde sig mellan databaserna då de hade olika indexord och fritextsökningar 

gjordes i databaserna för att bredda sökningarna. För att täcka in olika 

stavningskombinationer av begreppen vid fritextsökningarna trunkerades sökorden genom att 

ersätta ändelsen av ordet med en asterisk (*) (Kristensson, 2014). Sökorden nurs* och car* 

söktes som fritextord på grund av att orden gav få resultat som indexord tillsammans med de 

andra indexorden (Se bilaga 1).  I samtliga databaser har begränsningar gjorts för att få fram 

så aktuella artiklar som möjligt. Begränsningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, peer reviewed, publicerade 2007–2017 och åldersavgränsning 65 år och eller äldre.  

 

4.3 Urval 

Litteratursökningarna begränsades med inklusions- och exklusionskriterier (Kristensson, 

2014).  Artiklar som handlade om personer över 65 år som hade depressiva symtom eller 

depression och vårdades inom kommunal omsorg inkluderades. Artiklar som beskrev 

personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och studier där depression förekom med 

andra sjukdomar och omvårdnadsåtgärderna inte riktades mot depressiva symtom och 

depression exkluderades.  

 

Urvalet genererade i både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar vilket breddade 

resultatet och resulterade i olika synvinklar om ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2015). 

Urvalet av artiklarna skedde i tre steg för att finna relevanta artiklar till resultatet. I första 

steget lästes 553 titlar och i andra steget lästes sammanlagt 198 abstrakt ifrån de olika 

http://mesh.kib.ki.se/
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artiklarna. De artiklar som bedömdes svara på föreliggande studies syfte samt de som 

uppfyllde inklusionskriterierna valdes vidare i processen och 16 artiklar lästes i fulltext, vilket 

var det tredje steget i urvalet (Kristensson, 2014). Efter det valdes ytterligare en artikel bort då 

det var en sammanställning av en annan artikel samt tre artiklar till då de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Det genererade slutligen i 12 artiklar som kvalitetsgranskades.  

 

4.4 Granskning 

För att bedöma kvalitén på de 12 artiklar som valts ut användes granskningsmallar från 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014) och artiklarnas styrkor och svagheter diskuterades. Enligt granskningsmallarna 

bedömdes två artiklar ha låg kvalité på grund av otydlig metod och urval. Efter genomförd 

granskning bedömdes tio artiklar ha medelhög till hög kvalité och inkluderades i studien.  

 

4.5 Bearbetning och analys 

En integrerad analys genomfördes i tre steg för att sammanställa resultatet. Det första steget i 

den integrerade analysen var att läsa de valda artiklarna för att finna likheter och skillnader i 

omvårdnadsåtgärder. Artiklarna lästes individuellt av båda författarna för att få en förståelse 

av helheten och kontexten samt inte påverkas av varandra. En artikelmatris sammanställdes 

för att få en överblick av artiklarna (se bilaga 2). Det andra steget var att urskilja olika 

kategorier och de valda artiklarnas resultat lästes individuellt av författarna för att finna 

synliga och tydliga komponenter av omvårdnadsåtgärder. Diskussion om artiklarnas resultat 

har skett kontinuerligt under hela analysprocessen. Resultatet sammanställdes sedan i tre 

kategorier utifrån omvårdnadsåtgärder och de omvårdnadsåtgärder som visade på 

gemensamma faktorer strukturerades tillsammans. Utifrån de olika kategorierna kunde sedan 

skillnader och likheter i resultatet urskiljas, vilka låg till grund för underrubrikerna som var 

det tredje steget i den integrerade analysen (Kristensson, 2014).  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  

Båda författarna i föreliggande studie har erfarenhet av arbetet med äldre personer och 

personer med depression och depressiva symtom. Båda författarna har åsidosatt sin 

förförståelse i studien för att få ett så objektivt resultat som möjligt genom att hålla en öppen 

dialog och diskutera befintlig förförståelse under hela studiens gång.   

 

Författarna granskade samtliga artiklar som ingick i studien utifrån ett etiskt ställningstagande 

där etiken i studierna diskuterades. Det var av stor vikt att det fanns ett informerat samtycke 

från deltagarna i artiklarna så deras värdighet och integritet hade tagits i beaktning och att en 

kommitté hade gett ett etiskt godkännande (Kristensson, 2014). Åtta av de tio artiklarna 

redovisade informerat och muntligt samtycke och sju av de tio artiklarna var etiskt godkända 

av en etisk kommitté.  

 

5. Resultat 
Resultatet i föreliggande studie bygger på fyra studier med kvantitativ metod, tre hade 

kvalitativ metod och tre mixad metod. Studierna var publicerade mellan år 2007 och 2017 och 

beskriver sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för äldre med depressiva symtom inom 

kommunal omsorg. Artiklarna var genomförda i olika länder, som USA, Norge, Canada, Nya 

Zeeland och Taiwan. Resultatet i den genomförda litteraturstudien presenteras under tre olika 

kategorier i resultatdelen. Observera och uppmärksamma depressiva symtom och depression, 

att visa stöd och att medverka.  

 

5. 1 Observera och uppmärksamma depressiva symtom  
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5.1.1 Att observera   

En viktig omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskan som arbetade med äldre som riskerade att 

drabbas av depressiva symtom och depression var att tidigt våga ställa frågan och 

uppmärksamma ämnet depression. Det var avgörande för att sjuksköterskan skulle kunna sätta 

in vårdande och stödjande åtgärder för patienten i tid och minska de depressiva symtomen 

(Liebel & Powers, 2013; Waterworth, Arroll, Parsons & Got, 2015). En del sjuksköterskor 

hade svårigheter i omvårdnadsåtgärden att uppmärksamma samt möta äldre med depressiva 

symtom då de ansåg att depressiva symtom och depression hörde ihop med åldrandet (Liebel 

& Powers, 2013).  Det var väsentligt att sjuksköterskor hade varit delaktiga i de äldres 

omvårdnadsåtgärder över tid för att se varningssignaler för depressiva symtom och 

depression. När sjuksköterskor varit delaktiga i patientens omvårdnadsåtgärder och vardag en 

längre tid kunde förändringar i beteendet och stämningsläget hos äldre vara lättare att 

uppmärksamma (Waterworth et al., 2015).  

 

5.1.2 Bedömning  

Sjuksköterskor använde sig av specifika frågeformulär om depressiva symtom och depression 

i omvårdnad och bedömning av depressiva symtom hos äldre. Det var en omvårdnadsåtgärd 

som enligt sjuksköterskor underlättade för att de skulle känna sig mer bekväma i att vårda och 

möta äldre med depressiva symtom och depression (Liebel & Powers, 2013). När 

sjuksköterskor gjorde bedömningar om äldre var deprimerade eller hade symtom för 

depression använde de sig inte alltid av färdiga bedömningsverktyg. Istället drog 

sjuksköterskor nytta av tidigare erfarenheter för att avgöra om patienten hade depressiva 

symtom och ställde alldagliga frågor som kunde visa på beteendeförändringar hos äldre. Till 

exempel ställde sjuksköterskor frågor om sömnvanor, motivationen till att göra vardagliga 

sysslor och om patienterna fortfarande kände livsglädje (Waterworth et al., 2015).  

 

5.2 Att visa stöd  

5.2.1 Vara tillgänglig 

Att ge tid och vara tillgänglig beskrevs vara betydelsefulla omvårdnadsåtgärder för 

sjuksköterskor i arbetet med att skapa en meningsfull relation till den äldre. Genom att 

sjuksköterskor mötte äldre och gav av sin tid i omvårdnaden började de att berätta om sina 

känslor, sinnesstämningar eller det faktum att de kände sig deprimerade. Det fanns svårigheter 

för sjuksköterskor att uppmuntra patienterna till att prata om sina problem, känslor och tankar 

då äldre ofta hade svårt att öppna upp sig. En frekvent kontakt med sjuksköterskor kunde 

etableras genom telefon eller hembesök, vilket möjliggjorde för en relation som fick äldre att 

samtala och öppna upp sig om sina problem (Markle-Reid et al., 2014; Waterworth et al., 

2015).  

 

När sjuksköterskor var närvarande i omvårdnad, avsatte tid och visade sig vara tillgänglig för 

patienten fick äldre en känsla av emotionellt stöd, trygghet och uppmuntran. Det skapade en 

relation med äldre och beskrevs som en primär omvårdnadsåtgärd av sjuksköterskan i 

behandling för äldre med depressiva symtom eller depression (Markle-Reid et al., 2014; 

Waterworth et al., 2015).  

 

5.2.2 Skapa en relation  

Sjuksköterskor inom kommunal omsorg hade en unik möjlighet att lära känna äldre i deras 

hem och utnyttjade deras hemmiljö i omvårdnaden (Liebel & Powers, 2013). De flesta 

sjuksköterskor ansåg att en terapeutisk relation mellan patienten och de själva var avgörande 

för att hjälpa äldre att hantera depressiva symtom och depression. Med hjälp av att 

sjuksköterskor utvecklade en relation med äldre som byggde på samtal, djup tillit och 
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förståelse blev omvårdnaden och relationen bättre dem emellan (Liebel & Powers, 2013; 

Markle-Reid et al., 2014).  

 

När sjuksköterskan utförde omvårdnadsåtgärder på ett främjande och förstående sätt med 

äldre i centrum utvecklades en relation med patienten som gjorde det möjligt för båda parter 

att utbyta livserfarenheter med varandra (Liebel & Powers, 2013).   

  

5.2.3 Att lyssna  

Genom att sjuksköterskan lyssnade aktivt på de äldre, visade respekt, såg helhetsbilden och 

tog äldre på allvar bildades en relation som lindrade depressiva symtom hos äldre (Haugan, 

Innstrand & Moksnes, 2013; Fyffe, Brown, Sirey, Hill & Bruce, 2008). Sjuksköterskan valde 

att hålla en regelbunden kontakt med äldre via telefonsamtal så att de fick chansen att 

ventilera och berätta hur de mådde och hade det i sin vardag (Waterworth et al., 2015). När 

sjuksköterskor utförde hembesök hos äldre med depressiva symtom och depression 

uppmärksammade sjuksköterskor att bara genom att lyssna på äldre och sitta ner en stund och 

samtala var en tillräckligt god omvårdnadsåtgärd (Liebel & Powers, 2013).  

 

5.3 Att medverka 

5.3.1 Interaktion med andra 

När sjuksköterskor uppmuntrade och motiverade till meningsfulla sociala aktiviteter som att 

prata med bekanta, delta i helgresor och social interaktion minskade depressiva symtom och 

depression för äldre (Drageset, Eide Egil & Ranhof Hylen, 2012; Ya Chuan & Wright, 2014). 

Det visade sig att när sjuksköterskor själva deltog i sociala aktiviteter och skapade en relation 

med äldre var det lättare för patienterna att hantera sina depressiva symtom och situation 

(Tsai, 2007).   

 

När sjuksköterskor på boendena erbjöd äldre fritidsaktiviteter som att äta lunch ute, åka på en 

båttur eller gå på en shoppingtur ökade deras känsla av gemenskap och känslan av att 

fortfarande vara en del av samhället och ett sammanhang. De sociala aktiviteterna som 

sjuksköterskor erbjöd var en viktig del i att kunna interagera med andra utanför vårdboendet 

och utgjorde en betydande del i omvårdnaden för att äldre skulle må bättre och minska sina 

depressiva symtom. Många äldre blev uppmuntrade och motiverade att delta i olika 

inomhusprogram av sjuksköterskan som till exempel att spela bingo, utföra konst och skapa 

hantverk (Choi, Ransom & Wyllie, 2008).  

  

Resultatet visade att det inte alltid var fördelaktig när äldre blev erbjudna social interaktion 

med andra i grupp. När äldre med depressiva symptom blev uppmuntrade och tillfrågade att 

delta i gruppterapi var det många som tackade nej då de kände att de inte hade tillräckligt med 

tillit till de andra i gruppen. Det visade sig vara viktigt att först skapa en relation som 

möjliggjorde för äldre att tala fritt och öppet om sina problem så deras känsla av osäkerhet 

inför andra minskade (Choi et al., 2008).  

 

5.3.2 Involvera familjen i omvårdnaden 

I en studie undersöktes om äldres depressiva symtom och känslan av meningslöshet minskade 

när sjuksköterskan uppmuntrade till att hålla frekvent kontakt med sina familjer och vänner. 

Frågor ställdes om hur det upplevdes när de pratade med sina vänner och familj, hur 

meningsfullt det kändes och hur ofta de höll kontakten. Merparten av deltagarna upplevde en 

ökad känsla av meningsfullhet och att de depressiva symptomen minskade (Ya Chuan & 

Wright, 2014). Genom att involvera äldres familjemedlemmar i omvårdnaden och uppmuntra 

till frekventa besök ökade de äldres känsla av glädje och lycka i livet (Choi et al.,2008). 
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5.3.3 Uppmuntra till egenvård  

När sjuksköterskor hade ett personcentrerat förhållningssätt och såg äldre som egna individer 

var sjuksköterskor mer kapabla till att uppmuntra och stödja anpassade strategier där fokus 

låg på egenvård utifrån de deras situation (Waterworth et al., 2015). Det kunde handla om att 

hjälpa och främja äldre att förändra nuvarande rutiner eller få in nya rutiner i vardagen som 

gynnade patienterna i att lindra och hantera depressiva symtom (Liebel et al., 2013). Genom 

att sjuksköterskan hjälpte äldre med att sätta upp små genomförbara mål i taget kunde 

rutinerna i vardagen ändras och förändringar i äldres beteende kunde ses (Waterworth et al., 

2015).  

 

Många äldre på vårdboenden uppskattade när de blev erbjudna av sjuksköterskor att använda 

egenvårsdstrategier för sina depressiva symtom och depression (Choi et al., 2008; Fyffe et al., 

2008). Av äldre som nyligen drabbats av depressiva symtom och depression var exempelvis 

religionen och bönen den främsta egenvårdsstrategin i att hantera deras situation (Fyffe et al., 

2008). Sjuksköterskor använde sig av omvårdnadsåtgärder som exempelvis promenader, 

träning, att prata med vänner, titta på tv och sova som delar i det preventiva arbetet mot 

depressiva symtom och depression (Tsai, 2007).  

 

När sjuksköterskan ledde egenvårdsterapi och kombinerade utbildning om egenvårdsstrategier 

minskade de depressiva symtomen hos äldre. Sjuksköterskan som utförde terapin för äldre 

presenterade 20 olika egenvårdstrategier som tidigare använts av andra patienter från 

vårdboenden och som visat på positiv effekt. Den sjuksköterskeledda egenvårdsterapins syfte 

var att äldre skulle bekräfta sitt eget värde och kunna använda det som en strategi i att hantera 

depressiva symtom och depression. Under fyra veckor utförde sjuksköterskan 

egenvårdsterapin som en omvårdnadsåtgärd och äldres depressiva symtom minskade både vid 

tillfället när terapin avslutades och efter uppföljningen (Tsai, Wong, Tsai & Ku, 2008). 

 

5. 4 Resultatsammanfattning  

Att sjuksköterskor så tidigt som möjligt vågade samtala och observera ämnet depression var 

avgörande för att uppmärksamma depressiva symtom hos äldre. När sjuksköterskor såg 

helhetsperspektivet, lyssnade och visade respekt skapades ett förtroende och en relation 

bildades mellan äldre och sjuksköterskor. Sjuksköterskor beskrev när äldre blev uppmuntrade 

till att samverka och interagera med andra samt hade ett socialt nätverk, ökade känslan av 

meningsfullhet. Resultatet visade att stödjande egenvårdsstrategier som till exempel att ta en 

promenad och egenvårdsterapi var omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor använde för äldre 

inom kommunal omsorg med depressiva symtom och depression.  

 

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid depressiva symtom hos äldre 

inom kommunal omsorg. Anledningen till att en litteraturstudie och integrerad analys valdes 

var för att kunna öka förståelsen för det kliniska området studien avser och för att 

sammanställa tidigare forskningsresultat samt för att kunna omsättas i praktiken. Istället för 

en litteraturstudie kunde en empirisk intervjustudie ha varit att fördra då det hade kunnat ge 

en djupare förståelse för sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder (Kristensson, 2014).  

 

6.1.1 Sökstrategi  

En svaghet med den systematiska sökningen var att all tillgänglig data inom ämnet inte 

bearbetades vilket kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. Systematiska sökningar innefattar 
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inte all publicerad vetenskaplig forskning och möjligheten finns att vissa omvårdnadsåtgärder 

inte tillförts till resultatet. Databasen PsycINFO användes eftersom litteraturstudiens syfte kan 

förväntas inkludera psykologiska aspekter (Forsberg & Wengström, 2015). Då författarna 

ansåg att tillräckligt med data fanns för att genomföra litteraturstudien gjordes inga 

kompletterande sökningar i andra databaser.  

 

Ämnesord och fritextord kombinerades för att utöka sökresultatet i databaserna. Det ledde till 

ökad precision och sensitivitet i sökningarna då enbart fritextsökningar troligtvis skulle 

resultera i stora mängder irrelevanta resultat (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Vid fritextsökningarna användes Nurs* och Car* som ett sista alternativ i sökningen 

för att inte relevanta artiklar skulle missas i sökresultatet. Indexordet home care fanns inte i 

alla databaser och därför användes andra indexord som motsvarade home care men som var 

databasspecifika (Bilaga 1). Nursing interventions fanns som indexord i Cinahl och som 

fritextord i Medline och PsycINFO men gav få sökresultat i kombination med de andra 

sökorden. Författarna ansåg därför att sökordet Nursing interventions inte var relevant att 

använda i den slutgiltiga sökningen. Ett antagande är om antalet träffar i sökningarna 

påverkats av att databaserna hade olika indexord och om det i sin tur påverkat resultatet i 

föreliggande studie.  

 

 I föreliggande studie valdes enbart artiklar som publicerats de senaste tio åren vilket stärker 

studiens trovärdighet genom att överförbarheten till andra sammanhang ökar då studierna kan 

anses vara aktuella idag (Kristensson, 2014). Ett antagande är att genom att exkludera artiklar 

som publicerats före år 2007 föreligger risken att relevant forskning uteslutits.  

 

6.1.2 Urval  

Sökningarna breddades genom att sökresultatet inkluderade både depressiva symtom och 

depression då sökresultaten var begränsade. Dessutom valdes det i studien att både inkludera 

hemsjukvård och vårdboenden genom att rikta in sig mot kommunal omsorg då resultatet blev 

mer omfattande. De artiklar som innefattade personer med demenssjukdom valdes att 

exkluderas i studien då det kan vara svårt att avgöra om personer med demenssjukdom hade 

depressiva symtom på grund av att de faktiskt var deprimerade eller om symtomen hörde ihop 

med demenssjukdomen.  

 

I flera av studierna utfördes omvårdnadsåtgärderna på ett vårdboende eller i hemmet men av 

övrig vårdpersonal. Resultatet i studierna kan komma att ifrågasättas utifrån om 

sjuksköterskor utförde omvårdnadsåtgärderna eller inte. I två av studierna undersöktes de 

äldres upplevelser av effektiva omvårdnadsåtgärder vid depressiva symtom och depression. 

Det kan anses vara en styrka då det tydligare framkommer vilka omvårdnadsåtgärder som 

skulle kunna vara primära i omvårdnaden för äldre med depressiva symtom. Dock ansågs 

artiklarna ha hög kvalité genom granskningarna samt att de uppfyllde inklusionskriterierna. 

Det var också relevant att inkludera samtliga artiklar då sjuksköterskor alltid är 

omvårdnadsansvariga inom kommunal omsorg. 

 

Alla studier hade ett heterogent urval vilket kan stärka föreliggande studies tillförlitlighet i 

och med att fenomen kan upplevas olika mellan könen (Kristensson, 2014). Om urvalet 

exempelvis bara inkluderat män hade resultatet kunnat bli annorlunda. Framför allt hade 

antalet träffar i sökningarna av studier minskat då inte någon av valda studier hade exkluderat 

något av könen.  
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Dessutom gjordes valet att inkludera studier från olika länder då det anses vara en styrka att 

som sjuksköterska kunna se kulturella skillnader och ha möjlighet till att möta den äldres 

behov i omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2014). Variationen på artiklarnas 

ursprungsland kunde ses som en styrka men också en svaghet. Sjuksköterskors 

omvårdnadsåtgärder vid depressiva symtom och depression skulle kunna vara olika beroende 

på skillnader i vårdkulturerna globalt. En orsak till att det kan vara en svaghet är att 

överförbarheten till ett liknande sammanhang och kontext blir svår. Valet att inkludera både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar anses som en styrka då det funna materialet gav enligt 

Forsberg och Wengström (2015) en djupare förståelse och ett bredare resultat. 

 

6.1.3 Granskning  

För att bedöma de kvantitativa artiklarnas validitet och reliabilitet, de kvalitativa artiklarnas 

trovärdighet samt validiteten och tillförlitligheten i artiklarna med mixad metod granskades de 

utifrån SBU:s granskningsmallar (SBU, 2014). För att stärka studiens trovärdighet granskades 

artiklarna av författarna var för sig för att inte påverkas av varandra och för att hålla 

bedömningen av kvalitén objektiv. Därefter diskuterades artiklarnas kvalité utifrån 

granskningsmallarnas frågeställningar. Risken för att något missats alternativt missuppfattats 

under granskningen minskades vilket bidrog till att stärka föreliggande studies tillförlitlighet 

(Kristensson, 2014).   

   

6.1.4 Bearbetning och analys  

Den integrerade analysen jämför likheter och skillnader och genererar i en mer överskådlig 

helhetsbild. I föreliggande studie användes triangulering vid tolkning och analys för att inte 

resultatet skulle påverkas av en persons förförståelse vilket innebar att analysen gjordes 

tillsammans (Kristensson, 2014). En integrerad analys bidrog även till att en röd tråd 

återfanns i resultatet genom de omvårdnadsåtgärder som framkom då kategorierna och 

underkategorierna som bildades under processen låg till grund för resultatets rubriker och 

underrubriker (ibid).  

 

Artiklarna till studien presenterades överskådligt i en artikelmatris (Bilaga 2) där metod, 

population, bortfall, styrkor och svagheter beskrevs. Det var dock svårt att bedöma bortfallet i 

många artiklar eftersom det inte tydligt framgick vilket kan påverka föreliggande studies 

kvalité och giltighet (Kristensson, 2014). En svaghet i föreliggande studie är att de valda 

artiklarna inkluderade äldre personer och att bortfallet blev stort på grund av naturliga 

omständigheter som till exempel multisjukdom eller dödsfall under studiernas gång.  

  

6.1.5 Forskningsetiska överväganden  

I studiernas etiska resonemang redovisade de flesta studier ett etiskt godkännande och 

informerat samtycke från deltagarna. I de artiklar som inte hade etiskt godkännande framgick 

det på utgivarnas hemsida att deras publikationer alltid hade ett etiskt godkännande. Därför 

ansågs studierna uppfylla kraven och inkluderades i litteraturstudien och då sökresultaten var 

begränsade inkluderades artiklarna ändå till föreliggande studie.  

 

6. 2 Resultatdiskussion  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid depressiva symtom hos äldre 

inom kommunal omsorg. Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskans olika 

omvårdnadsåtgärder kan främja välbefinnande och hälsa hos äldre.  

 

6.2.1 Observera och uppmärksamma depressiva symtom och depression  
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Resultatet visade att det var viktigt att så tidigt som möjligt våga närma sig ämnet depression 

hos äldre för att kunna sätta in relevanta stödjande omvårdnadsåtgärder (Liebel & Powers, 

2013; Waterworth et al., 2015). Många äldre behöver tid på sig för att kunna känna tillit för 

sjuksköterskan och hen behöver skynda långsamt fram genom exempelvis djupgående samtal 

för att skapa tilliten och för att uppmärksamma depressiva symtom (Kvaal, 2008/2010). Ett 

antagande kan vara att det är svårt för sjuksköterskor att våga närma sig ämnet och 

uppmärksamma depression bland äldre då många äldre inte gärna talar om det öppet och inte 

heller signalerar att de mår dåligt.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att ett sätt för sjuksköterskor att närma sig, uppmärksamma 

och bedöma depressiva symtom och depression hos äldre var att använda sig av färdiga 

frågeformulär (Liebel & Powers, 2013). Det stärks även av tidigare forskning gjord av Heisel, 

Duberstein, Lynes & Feldman (2010) som beskrev att färdiga frågeformulär fungerade som 

ett hjälpmedel i bedömningen av depressiva symtom och depression. Det går att reflektera 

över om det underlättar för sjuksköterskor att öppna upp för ett samtal kring ämnet depression 

med hjälp av färdiga frågeformulär och om äldre känner mer tillit och förtroende för att 

samtala om deras känslor.  

 

6.2.2 Att visa stöd 

Eftersom kvinnor tenderar att drabbas av depressiva symtom och depression mer än männen 

enligt (Kvaal, 2008) är det viktigt att sjuksköterskan ser äldre ur ett personcentrerat 

förhållningssätt oavsett kön, kulturell bakgrund och sociala förhållanden i livet (SSF, 2016). 

Ett antagande är att utifrån samhällets ideal om könsroller skulle mannen kunna ses som det 

starkare könet och förväntas klara av att hantera depressiva symtom bättre än kvinnan. Bilden 

av att mannen ses som det starkare könet stärks av Danielsson, Bengs, Samuelsson och 

Johansson (2010) som beskrev i deras studie att mannen ofta tar på sig en fasad och håller 

depressionen för sig själv. Det beskrevs i metoddiskussionen att resultatet i föreliggande 

litteraturstudie hade kunnat bli annorlunda om urvalet bara inkluderat ett av könen. Det skulle 

kunna påverka relationen mellan äldre och sjuksköterskan samt påverka sjuksköterskans val 

av omvårdnadsåtgärder som är riktade mot depressiva symtom. En orsak till att relationen 

påverkas kan vara att ämnet depression är ett stigmatiserat och tabubelagt ämne globalt och 

att kunskapen samt förståelsen är bristande. Allan & Dixon (2009) bekräftar det genom att 

beskriva människor som har depression ofta upplever stigma, diskriminering och förutfattade 

meningar från omgivningen och samhället (ibid). Ett antagande är att äldre på grund av 

stigmatiseringen inte söker hjälp för sina depressiva symtom och depression och accepterar 

det och låter det vara en del av deras liv.  

 

Av Sveriges befolkning beräknas 1,6 miljoner vara äldre och 150,000 av har depression 

(Larsson & Rundgren, 2010). Ett antagande är att det behöver läggas mer ekonomiska 

resurser på just äldre och deras möjlighet till vård för att kunna förbättra äldres upplevelse av 

hälsa och meningsfullhet. 

 

6.2.3 Att medverka  

Resultatet i föreliggande studie visade att uppmuntran till sociala aktiviteter minskade de 

depressiva symtomen och depression för äldre (Drageset et al., 2012; Ya.Chaun & Wright, 

2014). Det innebär att sjuksköterskor måste finna aktiviteter som är anpassade till äldre 

genom personcentrerad omvårdnad. Ekman et al. (2011) beskrev att omvårdnadsåtgärderna 

borde beaktas utifrån individens livsstil, önskningar, värderingar, övertygelser och 

hälsoproblem. Det är därför viktigt som sjuksköterska att anpassa aktiviteterna utifrån den 

äldres intresse och vilja, samt ha den äldres begränsningar i åtanke.  
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Resultatet visade att äldre uppskattade när de blev motiverade till att använda 

egenvårdsstrategier (Choi et al., 2008; Fyffe et al., 2008). Ett antagande är att det kan vara 

svårt för sjuksköterskor att motivera äldre till egenvård om de har depressiva symtom då 

nedsatt energi och förlust av självtillit kan förekomma. Sjuksköterskor har en viktig roll i att 

hjälpa äldre att identifiera strategier i vardagen för att hantera depressiva symtom vilket stärks 

av tidigare forskning (Allan & Dixon, 2009).  Ett antagande är att egenvård skulle kunna 

betraktas som en väsentlig del i den personcentrerade omvårdnaden för äldre då det kan öka 

självförtroendet och upplevelsen av självbestämmande i livet. SSF (2016) beskriver 

självbestämmande som ett begrepp som innefattar rätten till att fatta beslut om sin egen 

livssituation.  

 

7. Slutsats  
I resultatet framkom det att omvårdnadsåtgärder utförda av sjuksköterskor eller övrig 

vårdpersonal som till exempel att lyssna, visa förståelse, vara tillgänglig och att uppmuntra till 

egenvård samt olika aktiviteter var viktiga i omvårdnaden för äldre med depressiva symtom 

och depression. För att sätta in omvårdnadsåtgärderna krävdes det att sjuksköterskor hade god 

kunskap inom ämnet och hade ett personcentrerat förhållningssätt för att observera och 

uppmärksamma depressiva symtom hos äldre. Genom att sjuksköterskor arbetade med ett 

personcentrerat förhållningssätt etablerades en relation som byggde på tillit och respekt. 

Många äldre behövde tid på sig för att kunna känna tillit för sjuksköterskan och det krävdes 

att sjuksköterskan skyndade långsamt fram för att uppmärksamma depressiva symtom och 

depression.  

Det kan vara svårt för sjuksköterskor att uppmuntra äldre med depressiva symtom och 

depression till egenvård. Genom att sjuksköterskor arbetar med en personcentrerad 

omvårdnad skulle det kunna möjliggöra för äldre att känna delaktighet och självbestämmande.   

 

7.1 Kliniska implikationer  

Föreliggande studies resultat visar betydelsen av att sjuksköterskor är närvarande, lyssnar och 

visar förståelse i kontakten med äldre som har depressiva symtom och depression. 

Omvårdnadsåtgärder som främjar den äldres hälsa kräver tid och planering och därför borde 

den kliniska verksamheten avsätta tid både för planering och utbildning inom området. 

Genom att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ökar sin kunskap om ämnet kan de utföra 

den omvårdnad som krävs för att öka känslan av hälsa och välbefinnande hos äldre.  
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ytterligare forskning rekommenderas för att ta reda på vilka omvårdnadsåtgärder som är 

specifika för äldre samt äldres upplevelser av omvårdnadsåtgärder riktade mot depressiva 

symtom och depression. Mer forskning om sjuksköterskors stödjande omvårdnad vid 

egenvårdstrategier önskas då det med små medel kan implementeras i verksamheterna genom 

att den kräver små resurser. Många studier var utförda i Taiwan och USA vilket visar att det 

saknas forskning kring ämnet inom Europa. För att kunna implementera forskningen i 

liknande sammanhang i svensk vård behövs det forskas mer inom Europa då vårdkulturen har 

större likheter. Det skulle även kunna bidra till att depression bland äldre i större grad 

uppmärksammas då det kan vara ett tabubelagt och stigmatiserat ämne i Sverige. Vidare 

forskning skulle därför ge ökad kunskap om gynnsamma omvårdnadsåtgärder som lutar sig 

mot ett personcentrerat förhållningssätt och som kan minska den äldres depressiva symtom 

och depression.  
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

Choi, N.G., Ransom, S., & 

Wyllie, R.J. (2008). 

Depression in older 

nursing home residents: 

The influence of nursing 

home environmental 

stressors, coping, and 

accetance of group and 

individually therapy. Aging 

& Mental Health, 12(5), 

536-547. doi: 

10.1080/13607860802343

001   

 

Land: USA 

 

 

 

    

Syfte:  

Syftet med föreliggande 

explorativa studie var att 

undersöka (1) ett urval av 

äldre vårdhemsinvånares egen 

förståelse och uppfattningar av 

depressiva symtom och 

orsaker till deras depression 

eller depression riskfaktorer 

som omfattar institutionella 

miljömässiga och personliga 

psykosociala stressorer, (2) 

deras självrapporterade 

strategier för buffring eller 

hantering av depression eller 

depressiva stämningar; och (3) 

deras acceptans av depression, 

inklusive inhemska aktiviteter 

och program där de har 

deltagit samt grupp- och 

individpsykoterapi. 

 

Metod: Kvalitativ metod  

Design:  Explorativ  

Population:  Inklusionskriterier: 65 år eller 

äldre, kapabla till att delta i en djup intervju 

och inte hade tal eller hörselproblem  

Exklusionskriterier: Deltagare som skattade < 

7 poäng på SPMSQ skalan ( Short Portabel 

Mental Status Questionnaire). 

Urval: 65 deltagare rekryterades från 5 

vårdboenden i centrala Texas, USA. 

3 av de 5 vårdboendena var lokaliserad i en 

större stad och de andra två var lokaliserade i 

mindre städer (population <25 000).  

Bortfall: Framgår inte i studien.  

Slutlig studiegrupp: Av de 65 deltagarna var 

23.1 % män och 76,9 % var kvinnor.  

Medelåldern hos deltagarna var 82,45 år.  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

djup intervjuer. Följande instrument har 

använts i studien: Short Portable Mental 

Status Questionaire (SPMSQ), Minimum Data 

Set (MDS), Geriatric Depression Scale (GDS).  

Analysmetod:  

Den primära analysmetoden som användes var 

temabaserad innehållsanalys.  

 

Styrkor:  

Tydligt beskrivna 

inklusionskriterier.  

Relevanta teman i 

resultatet som svarar 

mot studiens syfte.   

Studien har validitet då 

många relevanta 

mätinstrument 

används.  

 

Svagheter:  

Deltagarna fick betalt 

för att delta i intervjun. 

Forskarna behandlar ej 

limitations.  

 

Resultat:  

När äldre blev uppmuntrade till att delta i 

sociala aktiviteter ökade deras känsla av 

meningsfullhet och att vara en del av samhället. 

Äldre uppskattade även möjligheten till 

egenvårdstrategier som personalen erbjöd. 

När äldre blev uppmuntrade till att hålla kontakt 

och prata med familjen var de mindre 

deprimerade eller inte alls deprimerade.   

Några deltagare i studien blev erbjudna att delta 

i gruppterapi. Resultatet visade att det inte alltid 

var fördelaktigt för äldre då det fanns 

svårigheter för de att känna tillit inför andra. Det 

var viktigt att en relation först hade etablerats 

mellan personalen och den äldre.  
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Drageset, J., Eide 

Egil, G., Ranhof 

Hylen, A. (2012).  

Anxiety and 

depression among 

nursing home 

residents without 

cognitive impairment. 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 

27(4), 872-881. doi: 

10.1111/j.1471-

6712.2012.01095.x  

 

Land:  Norge 

 

 

    

Syfte:  

Syftet med studien var att 

undersöka förekomsten av 

diagnosen och symtomen på 

depression och ångest och 

deras kombination, 

användning av antidepressiva 

medel och ångestdämpande 

läkemedel bland vårdhems 

invånare utan kognitiv 

försämring och hur 

sammankopplad vård, 

trygghet och social integration 

är förknippat med ångest och 

depressions symtom poäng.  

 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ 

Design:  Icke- experimentell - Tvärrsnittstudie 

Population: Inklusionskriterier: 65 år eller äldre, kognitivt intakta, 

kapabla att hålla en konversation och varit boende på ett vårdboende minst 

6 månader.  

Exklusionskriterier: Var om man hade bott mindre en 6 månader på ett 

boende, om en läkare eller sjuksköterska indikerade att den boende inte 

kunde hålla en konversation med forskaren och om den boende hade 

skattat med är 0,5 poäng på CDR (Clinical Dementia Rating). 

Urval: Deltagarna rekryterades från alla långtidsboenden i Bergen, Norge. 

252 av 2042 boenden mötte inklusions kritterna för att delta i studien. 25 

stycken (10%) avböjde att delta i studien.  

Bortfall: Framgår inte i studien.  

Slutlig studiegrupp: 227 deltog i studien, där medelåldern var 85,4 år. 27, 

8 % (n= 63) var män och 72,2 % (n=164) var kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: Strukturerade intervjuer och enkäter. 

Mätinstrument som användes var Social Provision Scale (SPS), Hospital 

Anxiety and Depression Scale- Depression (HADS-D), Hospital Anxiety 

and Depression Scale- Anxiety (HADS-A), CDR (Clinical Dementia 

Rating), Functional Comorbidity Index (FCI) 

Analysmetod:  

Statistiskanalys.  

Deskriptivanalys 

Styrkor:  

Heterogent och 

stort urval vilket 

gör resultatet 

generaliserbart.  

Forskarna 

hanterar studiens 

power. Relevanta 

mätinstrument för 

studiens syfte. 

Forskarna 

hanterar studiens 

limitations..  

Svagheter:  

Bortfallsanalys 

saknas. 

Resultat:  

Resultatet visade att 

när sjuksköterskan 

uppmuntrade äldre 

till att interagera 

med andra så 

minskade de 

depressiva 

symtomen.  
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte 

 

 

Metod och ev. design Värdering Resultat 

Fyffe, D.C., Brown, E.L., 

Sirey, J.A., Hill, E.G., & Bruc, 

M.L. (2008). Older Home-

Care Patients Preferred 

Approaches to Depression. 

Journal of Gerontological, 

34(8), 17-22. doi: 

10.3928/00989134-20080801-

06 

 

Land: USA 

 

 

 

     

Syfte: 

Syftet med pilotstudien var 

att utforska metoderna för 

depressionsvård fördragna 

av äldre 

hemsjukvårdspatienter och 

undersöka egenskaper som 

hör samman med dessa 

preferenser   

 

 

 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ  

Design: Explorativ  

Population:  

Inklusionskriterier: 60 år och äldre, tillhandhålla informerat 

samtycke, tala och förstå engelska. Exklusionskriterier: 

Personer med afasi 

Urval:  

Deltagarna rekryterades från långtids hemhälsosjukvårds 

program via agenturer. 

70 av 110 patienter mötte inklusionskriterierna och fick ett 

informations brev om studien. 40 patienter svarade.  

Bortfall:  

1 vägrade delta, 2 deltagare var oförmögna att slutföra 

intervjuerna på grund av medicinska skäl. 9 stycken 

deltagare var inte berättigade att delta i studien enligt 

familjemedlemmar och sjuksköterskor.   

Slutlig studiegrupp: Studiegruppen bestod av 28 deltagare 

där medelåldern var 77 år. 64 % var kvinnor i studien.  

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerade intervjuer. Instrument som användes var 

MMSE- Mini- Mental State Examination och journaler 

hämtades från CMS-485 Form, The Outcome and 

Assessment Infomation Set (OASIS) 

Analysmetod: 

Innehållsanalys  

Statistiskanaly 

Styrkor:  

Tydligt beskrivet urval. 

Tydligt beskriven datainsamling. 

Inklusionskriterierna var väl 

beskrivna.  Relevanta och 

tillförlitliga instrument.  

Studerar både män och kvinnor. 

Beskriver bra limitations i studien, 

som till exempel att resultatet inte 

är generaliserbart och risk för 

bias.  

Svagheter: 

Otydliga exklusionkriterier. Litet 

urval, samt otydligt vilka 

vårdboenden deltagarna kommer 

ifrån. Blindning saknas risk, för 

bias. Stort bortfall vilket minskar 

studiens power.  

 

Resultat:  

Deltagarna beskrev att 

när de blev uppmuntrade 

till att använda 

egenvårdsstrategier 

minskade deras 

depressiva symtom.  

 

Genom att 

sjuksköterskan lyssnade, 

visade respekt och 

förstod äldre skapades en 

relation de emellan som 

kunde minska de 

depressiva symtomen.  
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(4/10) 

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

Haugan, G., Innstrand, S. T., 

& Moksnes, U. K. (2013). The 

effect of nurse-patient 

interaction on 

anxiety and depression in 

cognitively intact nursing 

home patients. Journal Of 

Clinical Nursing, 

22(15/16), 2192–2205. 

 

Land: Norge 

 

 

    

Syfte:  

Syftet med studien 

var att undersöka 

förhållandena 

mellan 

sjuksköterska- 

patient interaktion, 

ångest och 

depression hos 

kognitivt intakta 

vårdboende 

patienter med hjälp 

av strukturell 

ekvationsmodell 

(SEM).   

Metod: Kvantitativ  

Design:  Icke- experimentell  

Population: Deltagarna rekryterades från 44 olika 

långtidsvårdboenden.  

Inklusionkriterier: Var tid på boende minst 6 månader, 

informerat samtycke som godkänts av ansvariga läkare och 

sjuksköterska samt vara kapabla till intervju. 

Exklusionskriterier: Deltagare som var kognitivt nedsatta.  

Urval: Totalt 250 deltagare från 44 olika vårdboenden 

tillfrågades att delta i studien.  

Bortfall: Bortfallet beskrivs inte i studien. 

Slutlig studiegrupp: Den slutgiltiga populationen var 202 

deltagare varav 146 var kvinnor och 56 män. Medelåldern 

var 86 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Instrumenten som användes var Nurse- Patient Inetaction 

Scale (NPIS), Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) HADS-D (depression)  

HADS-A (anxiety)  

Analysmetod:  

Statistiskanalys  

Styrkor: 

Stort urval från många 

olika vårdboenden.  

Populationen är stor 

vilket kan göra resultatet 

generaliserbart.  

Väl definierade 

inklusions- och 

exklusionskriterier.  

Svagheter:  

Bortfallsanalys saknas.  

  

Resultat:  

Sjuksköterskans interaktion med 

äldre kunde lindra depression. Ju 

bättre relation sjuksköterskan och 

patienten hade desto mindre 

depression.  

Genom att sjuksköterskan lyssnade, 

visade respekt och såg hela 

människan utvecklades ett 

förtroende för sjuksköterskan.  
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(5/10) 
Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

Liebel, D.V., & 

Powers, B.A. (2013). 

Home health care 

nurse perceptions of 

geriatric depression 

and disability care 

management. The 

Gerontologist, 55(3), 

448-461. doi: 

https://doi.org/10.109

3/geront/gnt125 

 

Land: USA 

 

  

Syfte:  

Syftet med 

studien var 

beskriva 

hemsjukvårds 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

depression och 

handikapp 

hantering  

 

Metod: Kvalitativ  

Design: Deskriptiv  

Population: Inklusionskriterier: 60 år eller äldre som hade hemsjukvård 

och behövde hjälp med en daglig aktivitet i livet (ADL) samt upplever 

depression.  

Exklusionskriterier: Kognitiv försämring, tog emot hospicevård eller 

hade återkommande kronisk depression  

Inklusionskriterierna för sjuksköterskor var:  

Sjuksköterskor som var heltidsanställda, hade ett års av erfarenhet eller 

mer av att arbeta med geriatriska patienter och levererade agenturens 

Home Health Care (HHC) tjänster för 60-åriga personer eller äldre med 

kronisk sjukdom, funktionshinder och depression. 

Urval: 16 sjuksköterskor uppfyllde inklusionskriterierna och 5 

geriatriska patienter uppfyllde inklusionskriterierna för att delta i studien.  

Bortfall: Framgår inte i studien.  

Slutlig studiegrupp:  

16 sjuksköterskor och 5 geriatriska patienter där åldern var mellan 60–89 

år, varav det var 3 kvinnor och 2 män.  

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer, fokusgrupper och observation 

som följdes av hembesök. Instrument som användes var CMS (Centers 

for Medicare and Medicaid Services), OASIS (The Outcome and 

Assessment Infomation Set) Chronic Care Model (CCM) och PHQ-2 ( 

Patient Health Questionnaire)   

Analysmetod: Innehållsanalys  

 

Styrkor:  

Tillförlitliga instrument 

genom beräknad reliabilitet 

och validitet. 

Relevant innehållsanalys 

med teman i resultatet. Väl 

beskrivna limitations. 

Studiens resultat svarar mot 

syftet.  

Svagheter:  

Exklusionskriterierna för 

sjuksköterskor framgår inte.  

Bristande information om 

studiegruppen. 

Resultat:  

Vissa sjuksköterskor ansåg att 

färdiga frågeformulär var att 

föredra för att rikta 

uppmärksamheten mot 

depression.  

Det resulterade i att 

sjuksköterskan såg en öppning i 

att börja undersöka patientens 

depressiva symtom på djupet 

och vågade närma sig ämnet 

depresion. 

Det terapeutiska förhållande 

sjuksköterska- patientrelation 

ansågs vara det primära 

redskapet för att hjälpa patienter 

lära sig hantera depression och 

depressiva symtom. 
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(6/10) 
Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

Markle- Reid, M., Mcainey, C., 

Forbes, D., Thabane, L., Gibson, 

M., Browne, G., Hoch, J.S., 

Peirce, T., & Busing, B. (2014).  

An interprofessional nurse-led 

mental health promotion 

intervention for older home care 

clients with depressive symptoms. 

BMC Geriatrics, 14(1). doi: 

https://doi.org/10.1186/1471-2318-

14-62  

 

Land:  Canada  

 

 

    

Syfte:  

Syftet med studien 

var att utvärdera 

genomförbarheten 

och acceptansen utav 

interventionen och 

undersöka dess 

effekter av att minska 

depressiva symtom 

hos äldre 

hemsjukvårds 

klienter med 

depressiva symtom 

med hjälp av PSS 

(personal Support 

Services) 

Metod: Kvantivativ och kvalitativ metod  

Design: Kvasiexperimentell studie   

Population: Inklusionskriterier: 70 år eller äldre, vara i 

behov av långvarig hemsjukvård, nyligen refererade till och 

mottagande av PSS (Personal Support Services) genom 

Community Care Access Centre (CCAC). Vara förmögna att 

ge informerat samtycke, förstå engelska och ha depressiva 

symtom.  

Exklusionskriterier: Var att de inte skulle ha palliativ vård 

samt bo på långtidshem.  

Urval: 483 deltagare mötte inklusionskriterierna och hade 

depressiva symtom. Varav 142 gav samtycke till att delta. 

Bortfall: 142 var inkluderade i studien, vid uppföljningen 

efter 6 månader var det 98 (68%) kvar i studien och efter 12 

månader var det 87 (61%) kvar i studien. 

Slutlig studiegrupp: 142 st. deltog i studien. 65% var 

kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: Standardized Mini- Mental State 

Examination (SMMSE), Centre for Epidemiological Studies 

in Depression (CES-D), Geriatric Depression Scale- 15 

(GDS-15), intramural psychogeriatric inpatients (GIP-28), 

Problem Solving Test (PST) och Generalized Anxiety 

Disorder Screener (GAD-7), Helath and Social Services 

Utillization Inventory (HSSUI)  

Analysmetod:  

Statistikanalys  

Innehållsanalys  

Styrkor:  

Relevanta mätinstrument. 

Tydligt beskrivna inklusion- 

och exklusionskriterier.  

Bortfallsanalysen tydligt 

beskriven. Olika statistiska 

mått 

användes vilket styrker 

skillnaderna i studien.  

Tydligt beskrivna limtations.  

Svagheter:  

Bristande information om 

männen i studiegruppen. 

Stort bortfall som försvårar 

möjligheten att påvisa effekt 

av resultat och minskar 

studiens power. 

  

Resultat:  

Den sjuksköterskeledda 

interventionen ingav hopp och 

förmåga till självständighet för 

den äldre. Äldre uppskattade 

tiden och tillgängligheten 

sjuksköterskan gav och fick en 

känsla av emotionellt stöd, 

trygghet och uppmuntran. Det 

här uppfattades som 

nyckelfaktorer i behandlingen 

av deras depression och 

förbättring av livskvalité.  
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(7/10) 
Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

Tsai, Y.-F. (2007). Self- care 

Management and risk factors for 

Depressive symptoms among 

Taiwanese institutionalized older 

persons. Nursing Research, 56(2), 

124-131. Doi:  

10.1097/01.NNR.0000 

263973.31748.0c 

 

Land: Taiwan   

 

 

 

    

Syfte:  

Syftet med studien 

var att utforska 

självhanterings-

strategier och 

riskfaktorer för 

depressiva symtom 

bland invånare  

i allmän äldre  

vårdhem i Taiwan. 

Metod: Kvantitativ  

Design: Icke- experimentell - tvärsnittsstudie  

Population: Inklusionskriterier: Boende på en av de två äldreboendena, 

var 65 år eller äldre, var kognitivt intakta. Exklusionkriterier: Beskrivs 

inte i studien.  

Urval: Deltagarna rekryterades från 2 av 18 kommunala vårdboenden 

som slumpmässigt valdes ut. Rekryteringen av 100 deltagare från varje 

boende planerades i förväg.  

215 deltagare tillfrågades, 10 mötte inte inklusionskrierierna och en ville 

inte delta i studien.  

Bortfall: Framgår inte i studien.  

Slutlig studiegrupp: 200 deltog i studien varav 131 var män och 69 var 

kvinnor. 109 av de 200 hade ingen formell utbildning.  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer med frågeformulär. 

Mätinstrument som användes var den kinesiska versionen av Geriatric 

Depression Scale (GDS) och Barthel index användes för att mäta (ADL)  

Analysmetod: Statistiskanalys  

Styrkor:  

Tydligt beskriven 

metod.  

Relevanta 

mätinstrument har 

använts vilket ökar 

studiens validitet. 

Forskarna hanterar 

limitations med 

studien.  

Svagheter:  

Exklusionkriterier var 

inte beskrivna.  

Bortfallsanalys saknas.  

 

 

 

Resultat:  

När äldre blev 

uppmuntrade av 

sjuksköterskan 

exempelvis att använda 

sig av promenader som 

egenvårdsstrategi 

minskade deras 

depressiva symtom. 
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(8/10) 
Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

Tsai, Y.-F., Wong, 

T.K.S., Tsai, H.-H., & 

Ku, Y.-C. (2008).  

Self-worth therapy for 

depressive symptoms 

in older nursing home 

residents. Journal of 

Advanced Nursing, 

64(5), 488-494. doi: 

10.1111/j.1365-

2648.2008.04804.x  

 

Land: Taiwan   

 

 

 

    

Syfte:  

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

effekterna av 

egenvärdesterapi 

på depressiva 

symtom bland 

äldre på ett 

vårdboende. 

Metod: Kvantitativ  

Design: Kvasiexperimentell  

Intervention: En sjuksköterska utförde egenvärdesterapi som kombinerade 

utbildning om strategier för att själv kunna hantera depressiva symptom. 

Egenvårdsterapin gavs individuellt under 30 minuter, en gång i veckan under fyra 

veckor. Kontrollgruppen fick besök av en annan sjuksköterska som pratad med 

varje deltagare en gång i veckan under 30 minuter. 

Population: Inklusionskriterier: Inte hade någon kognitiv nedsättning, 10-30 

poäng på Geriatric Depression Scale (GDS), 16 poäng eller mer på MMSE (Mini 

Mental State Examintion) och inga förändringar gällande antidepressiva läkemedel 

under de tre senaste månaderna och under tiden som studien genomfördes.  

Urval: Äldre rekryterades av sjuksköterskor genom bekvämlighetsurval från ett 

vårdhem i norra Taiwan. 55 randomiserades till kontrollgrupp och 56 till 

interventionsgrupp.  

Bortfall: Bland deltagarna i kontrollgruppen slutförde inte 23 deltagare studien. 

Bland deltagarna i interventionsgruppen slutförde inte 25 deltagare studien. 

Slutlig studiegrupp: Totalt 32 deltagare i kontrollgruppen och 31 deltagare i 

interventionsgruppen. Deltagarna i interventionsgruppen var i genomsnitt 78,5 år, 

de flesta var kvinnor. Deltagarna i kontrollgruppen var i genomsnitt 76,5 år, de 

flesta var kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: Instrument som användes var GDS, MMSE och Barthel 

Index 

Analysmetod: Statistiskanalys  

Styrkor:  

Syftet var tydligt 

beskrivet. Tydligt 

beskrivna 

inklusionskriterier.  

Behandlar 

limitations. 

Erhållna signifikanta 

skillnader   

Svagheter:  

Inklusionskriterier 

framgår inte.  

Stort bortfall vilket 

minskar urvalets 

validitet och gör att 

resultatet inte blir 

generaliserbart.  

 

 

Resultat:  

Sjuksköterskeledd 

egenvårdsterapi 

minskade depressiva 

symtom hos de äldre. 

Sjuksköterskan som 

ledde egenvårdsterapin 

kombinerade 

utbildning om 

egenvårdsstrategier för 

att äldre själva skulle 

kunna hantera 

depressiva symptom 

och depression.   
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(9/10) 
Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Waterworth, S., Arroll, B., 

Raphael, D., Parsons, J. & Got, 

M. (2015). A qualitative study 

of nurses’ clinical experience 

in recognising low mood and 

depression in older patients 

with multiple long-term 

conditions. Journal of Clinical 

Nursing, 24(17-18), 2562-257. 

doi: 10.1111/jocn.12863 

 

Land: Nya Zeeland  

 

 

 

 

    

Syfte:  

Att utforska hur 

sjuksköterskor 

känner igen 

depression hos 

äldre patienter 

med flera 

långsiktiga 

förhållanden och 

de strategier de 

använder för att 

stödja patienten 

Metod: Kvalitativ metod  

Design: Explorativ  

Population: Inklusions- och exklusionskriterierna framgår inte i 

studien. 

Urval: 40 st. sjuksköterskor med minst 5 års erfarenhet deltog i 

studien.  Deltagarna rekryterades från tre stora områden vilket 

var: primärvården, hjärtsjuksköterskor (specialist) och 

distriktsjuksköterskor (sjuksköterskor som gav vård i hemmet).  

Bortfall: Framgår inte i studien.  

Slutlig studiegrupp: 40 stycken sjuksköterskor, där 9 st var 28-

40 år, 23 st var 41-55 år och 8 stycken sjuksköterskor var 56-70 

år gamla.  

Datainsamlingsmetod: Telefonintervjuer som var digitalt 

inspelade  

Analysmetod: Innehållsanalys  

 

  

Styrkor:  

Tydligt beskrivet urval. 

Sjuksköterskans 

perspektiv beskrivs. 

Tydligt beskriven 

dataanalys. Relevanta 

teman i resultatet som 

svarar mot syftet.  

Svagheter:  

Inklusions- och 

exklusionskriterierna 

framgår inte i studien.  

Könsfördelningen i 

populationen framgår 

inte 

 

 

Resultat:  

Att känna patienten över en 

tidsperiod var enligt sjuksköterskor 

avgörande för att kunna utvärdera 

och se varningssignaler för 

depression.  

I resultatet betonas vikten av att 

tidigt ta upp ämnet med patienten 

och våga ställa frågor kring 

depression samt vara uppmärksam 

om äldre riskerar att utveckla 

depression. Sjuksköterskor ansåg 

det var viktigt att ge tid, lyssna och 

ha förståelse i omvårdnaden av 

äldre då det är svårt för patienten att 

prata om känslor, sinnesstämningar 

eller det faktum att de kände sig 

deprimerade 
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(10/10) 
Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

Författare:  

Ya.Chuan, H., & 

Wright, C. L. (2014). 

The association 

between participation 

in social activity and 

depressive symptoms 

in institutionalized 

elders in Taiwan. 

Geriatric Nursing, 

35(1), 31-36. 

 

Land: USA 

 

 

 

Syfte:  

Att undersöka 

sambanden mellan 

frekvens, 

meningsfullhet och 

njutning av nio olika 

sociala 

aktiviteter och 

depressiva symtom 

samt att jämföra äldre 

som antingen uppfyllde 

eller inte 

uppfyllde kriterierna 

för depression och 

undersöka hur de 

skilde sig i deltagandet 

i sociala 

aktiviteter samt deras 

uppfattningar om 

sociala aktiviteter 

Metod: Kvantitativ  

Design: Icke- experimentell- tvärsnittsstudie  

Population: Inklusionskriterier: 65 år eller äldre, prata flytande 

mandarin eller taiwanesiska, kognitiv intakt genom att ha <3 av 

10 på SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnarie). 

Exklusionskriterier: Om de var sängliggande, hade svår 

nedsättning i tal eller hörsel som störde den normala 

konversationen, hade demens eller annan psykisk sjukdom 

förutom depression.  

Urval: 174 deltagare rekryterades från 13 olika långtidshem i 

Taiwan  

Bortfall: Framgår inte i studien. 

Slutlig studiegrupp: Totalt i studien var det 174 deltagare varav 

46% (n= 80) var män och 54% (n= 94) var kvinnor. Medelåldern 

för populationen i studien var 78,64 år. 63,2 % var (n=110) var 

änkor.  

Datainsamlingsmetod: Enkäter skickades ut till deltagarna. 

Barthel index användes för att mäta (ADL), andra mätinstrument 

som användes var Geriatric Depression Scale (GDS), Socially 

Supportive Activity Inventory (SSAI).  

Analysmetod: Statistik analys  

Styrkor:  

Välbeskrivna 

inklusions- och 

exklusionskriteri

er  

Tydligt 

beskriven 

datainsamlingsm

etod  

Svagheter: 

Bortfallsanalys 

saknas.  

 

 

 

Resultat:  

Genom att sjuksköterskan uppmuntrade 

äldre till sociala aktiviteter kunde 

depressiva symtom lindras och de äldres 

känsla av meningsfullhet öka.  

 

När sjuksköterskan uppmuntrade äldre 

till att hålla frekvent kontakt med sina 

familjer och vänner visade äldre på färre 

depressiva symtom.  

 

 

 


