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Abstrakt 
Bakgrund: Idag lever 20–25 % av den äldre (65 år och äldre) världsbefolkningen med 

psykisk funktionsnedsättning, där demens och depression är dominerande. Fram till år 2050 

förväntas den äldre världsbefolkningen att öka, vilket även leder till att problem med psykisk 

funktionsnedsättning. Kombination av ökat åldrande och psykisk ohälsa ställer krav på 

sjukvården och på sjuksköterskan vid kontakt med äldre. 

Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder som har effekt vid depression och depressiva symtom 

hos äldre. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design baserad på nio vetenskapliga artiklar som 

sammanställts genom integrerad analys. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre kategorier, Fysisk aktivitet, Musikterapi och 

Samtalsterapi och två underkategorier, Träning i grupp och Egenvård. I resultatet framkom 

att omvårdnadsåtgärder som exempelvis ensam- och gruppträning med fysiska aktiviteter, att 

lyssna på musik och sociala gruppinteraktioner var ändamålsenliga. 

Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar med personcentrerad vård för att inge tillit 

och respekt, vilket leder till att behandlingen fungerar bättre. 

 

Nyckelord: Omvårdnadsåtgärder, depression och äldre 
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1. Inledning 
Depression har länge funnits med i människans historia. Under antiken ansågs depression vara 

ett resultat av obalans bland kroppsvätskorna och mellan själen och förnuftet. Enligt 

experterna under antiken var det obalansen i kroppen som orsakade de känslomässiga 

symtomen vi idag kallar för psykisk sjukdom och depression. Tron på att obalansen i kroppen 

skulle vara orsaken till depression pågick sedan under många århundraden, och det var inte 

förrän på 1800-talet som synen på psykisk sjukdom förändrades. Det var startskottet för det 

dominerande medicinska synsättet som sedan kom att vara förhärskande vid olika 

sjukdomstillstånd. Många som då var drabbade av psykisk ohälsa blev intagna på 

vårdinrättningar för att dämpa de symptom som de upplevde. Under 1900-talet ansågs psykisk 

sjukdom inte längre vara ett resultat av obalans i kroppsvätskorna, förnuftet eller själen utan 

en störning i nervsystemet och hjärnans funktion. Dessa kunskaper var dock fortfarande 

mycket bristfälliga (Sanner, 2009).  

2. Bakgrund 
2.1 Egentlig depression 

Idag har vi mer kunskap om psykiatriska sjukdomar vilket gör det lättare att kunna hjälpa de 

som lider av psykisk ohälsa (Allgulander, 2014). Enligt Allgulander (2014), är symtom på 

egentlig depression nedstämdhet, minskat intresse eller glädje för det som tidigare varit roligt 

och det ska ha pågått i ett par veckor samt åtföljas av minst tre av följande symtom:  

- viktnedgång eller viktuppgång 

- sömnstörningar 

- agitation eller hämning 

- svaghetskänsla 

- känsla av att vara värdelös 

- minskad tanke- eller koncentrationsförmåga  

- tankar på döden  

 

2.2 Depression hos äldre  

Personer över 65 år definieras som äldre (Romøre, 2008). Den äldre befolkningen i världen 

kommer att öka från 12 % till 22 % år 2050. I världen idag lider mellan 20–25 % av den äldre 

befolkningen av psykiska funktionsnedsättningar. Tillsammans med demens är depression de 

två största psykiska sjukdomarna som de äldre lider av (World Health Organization [WHO], 

2016).  

 

I framtiden kommer var femte person i Sverige vara över 65 år och 20 % av de äldre i Sverige 

lider av psykisk ohälsa, vilket gör det till en av våra största folksjukdomar och en stor orsak 

till att det är svårt att få vardagen att fungera (Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2017).          

 

Depressionen kan te sig annorlunda hos äldre och något som är typiskt för äldre med 

depression är klagomål på diffusa smärtor i kroppen samt nedstämdhet som kan yttra sig som 

minskad glädje och intresse för aktiviteter (Häggström &Magnil, 2014). 

Personlighetsförändringar så som aggressivitet kan också ses, framför allt på de geriatriska 

avdelningarna och äldreboenden där 30–40 % av de boende har depression (Menoin, et al. 

2001; Skärsäter, 2012).  
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Många äldre lider av depression utan att den behandlas vilket kan leda till suicid. Att känna 

sig nedstämd, ha lätt till tårar och känna ensamhet är vanligt hos äldre och ofta tolkas det som 

en naturlig följd av ålderdomen (Hansen, Kolle, Dyrstad, Holme, & Anderssen, 2012). 

Självförtroendet hos den äldre blir lätt sämre under en depression och i värsta fall kan det 

förekomma tankar om suicid (Skärsäter, 2012). Ottosson (2009) menar att många fastnar i 

kroppsliga föreställningar och klagar på att kroppens funktioner är drabbade, som att de håller 

på att förtyna eller förfalla. Depression förekommer i alla åldrar och kan därför också 

behandlas oavsett ålder (Hansen, Kolle, Dyrstad, Holme, & Anderssen, 2012).  

 

Skärsäter (2012) beskriver att depression hos äldre har både biologiska och psykologiska 

förklaringar såsom stress i vardagen eller att bli tvungen att ta hand om sin livskamrat. I 

samband med pensionen tappar många sin yrkesidentitet och med det flera sociala 

sammanhang, detta kan också trigga en depression.  

 

 

2.3 Läkemedel vid depression 

När vi åldras förändras kroppens förmåga att distribuera, omvandla och eliminera läkemedel. 

Detta kan utgöra ett stort problem då det kan påverka effekten av läkemedlet (Bondesson, 

2009). Socialstyrelsen (2013) menar att risker för behandling med antidepressiva läkemedel 

till äldre är att de kan ge blödningar i mag- och tarmkanalen, öka fallolyckor och även öka 

dödligheten. Dessutom har Socialstyrelsen (2013) funnit att 10 % av kvinnor över 85 år kunde 

ha upptill tre olika psykofarmaka samtidigt, vilket kan öka risken för biverkningar och 

interaktioner.  

 

2.4 Depression i samband med andra sjukdomar 

Depression finns ofta med som samsjuklighet vid andra kroniska sjukdomar som diabetes, 

astma, hjärt- och kärlsjukdomar och hypertoni vilket gör det svårt att upptäcka de depressiva 

symtomen hos äldre (Grundberg, Hansson, Religa & Hillerås, 2016; Lin & Wang, 2011; 

Pruchno, Wilson-Genderson, Heid, 2016; Yunming et al., 2011). Depression kan också förvärra 

tillståndet för den egentliga sjukdomen (Häggström & Magnil, 2014). 

 

Demens delar många symtom med depression vilket gör det svårt att ställa korrekt diagnos. 

Både beteendemässiga och psykologiska symtom kan ses i bägge sjukdomarna och den 

drabbade kan även få vanföreställningar och hallucinationer (Menoin, et al. 2001; Sjögren, 

Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2013; Wijk, 2012).  

 

2.5 Omvårdnad vid depression 

För att få en helhetsbild av den problematik den äldre kan ha behöver sjuksköterskan ha en 

god relation till den äldre samt ha en god förmåga att lyssna. Sjuksköterskan får här en viktig 

roll i frågan om att lindra depression eftersom det är hon som ser helhetsbilden och följer 

patienten på nära håll. Det är också viktigt att sjuksköterskan har kunskap i vad som är 

naturligt åldrande och vad som är patologiskt eftersom det kan vara sjuksköterskan som 

upptäcker första tecknen på depression (Lawrence, H, Plawecki, L, H., & Amrhein, D, W.  

2010; Skärsäter, 2010) 

 

Att arbeta personcentrerat är en stor del för att kunna behandla depression hos äldre. Genom 

att känna till vem personen varit och är idag, vilka värderingar och vilket behov personen har 

samt hur personens sociala och fysiska miljö ser ut kan sjuksköterskans relation till den 

drabbade hjälpa avsevärt och få depressionen att minska och eventuella självmordstankar att 

försvinna (Bruce et al. 2004; SSF, 2016).  
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Mål för behandling av depression är att den drabbade ska kunna återgå till sin tidigare 

funktionsnivå samt att bli helt fri från de depressiva symtom som upplevts. Ett mål är också 

att undvika att den drabbade insjuknar igen. Därför är det en rekommendation att föra en 

tillgänglig vård för att omhändertagandet ska bli så effektivt som möjligt. För att detta ska 

kunna uppnås behövs tillgänglighet från vårdpersonalen så att vården får en helhetssyn och att 

vården är anpassad efter den äldres behov (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Då självbilden hos den äldre kan bli sämre vid en depression är detta något som både den 

äldre och personer runt om den äldre behöver bli medvetna om. Om symtom upptäcks tidigt 

ökar möjligheten att en egentlig depression utvecklas. Detta är också något som 

sjuksköterskan bör informera anhöriga om då många patienter har god kontakt med anhöriga 

kan dem sitta på värdefull information om äldre som kan påverka valet av behandling. Det är 

sjuksköterskans roll att vara medveten om de olika behandlingar som finns att erbjuda vid 

depression och depressiva symtom (SSF, 2016). Sjuksköterskan bör också känna till vikten av 

samtal för att förbättra relationen till den äldre och på så sätt ge den behandling som passar 

bäst för personen, därför är relationen till den äldre av stor vikt för att sjuksköterskan ska 

kunna se när depressiva symtom börjar framträda och behandling bör sättas in. De val av 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan bedömt som rimliga bör också syfta till att stärka 

den äldres självbild (Guirguis-Younger, Cappeliez & Younger, 2008; Hassal & Gill, 2008).  

 

 

 

2.6 Hur man diagnostiserar depression 

Ett evidensbaserat instrument som används i hela världen är Geriatric Depression Scale 

(GDS-30 eller GBS-15, Short). Skalan introducerades i USA 1982, och bestod då av 30 ja- 

och nej-frågor om patientens mående. Senare har även GDS-20 tagits fram där fem frågor om 

fysisk hälsa har lagts till (Socialstyrelsen, 2014). Snowdon & Lane (1999) menar att det är 

viktigt att sjuksköterskor får utbildning på hur instrumentet ska användas för att äldre ska få 

korrekt poäng och med det rätt behandling. 

 

Beck Depression Scale (BDI) är en skala som mäter depression hos individer mellan 13–80 

år. Den består av ett självskattningsformulär med 21 påståenden avsedda att mäta 21 symtom 

som sedan skattas på en fyragradig skala med skalstegen 0–3 (Beck, Steer & Brown, 1996).  

 

CES-D är ett mätinstrument som mäter depression. Det är ett formulär med påståenden som 

samlar poäng mellan 0–60 där högre siffra visar på djupare depression (Radloff, 1977).  

3. Problemformulering  
Inom kort kommer den äldre befolkningen att öka i hela världen. Därför behöver vi lägga stort 

fokus på denna åldersgrupp. Depression är en folkhälsosjukdom som i värsta fall kan leda till 

suicid. Depression hos äldre kan ge uttryck som mer somatiska symtom och även förvärra 

somatiska sjukdomar, därför är det viktigt att utforska behandlingar riktade för de äldre. 

Eftersom läkemedelsbehandling hos äldre kan ge allvarliga bieffekter så som ökade 

fallolyckor, blödningar från mag-tarmkanalen och även dödlighet behövs mer kunskap kring 

omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa mot depression och depressiva symtom. Litteraturstudien 

genomfördes för att beskriva och sammanställa omvårdnadsåtgärder som finns vid depressiva 
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symtom och depression hos äldre för att förbättra kunskapen kring området och så att 

vårdpersonal ska kunna ge adekvat omvårdnad till den drabbade.  

4. Syfte 
Att beskriva omvårdnadsåtgärder som ger effekt vid depression och depressiva symtom hos 

äldre.  

 

 

5. Metod 
5.1 Design 

Metoden som valdes för studien var litteraturstudie med deskriptiv design. Systematisk 

litteratursökning och kritisk granskning gjordes för att kunna sammanställa den aktuella 

forskningen kring det fokuserade området som besvarade syftet (Forsberg och Wengström, 

2015). 

 

För att kunna göra en sammanställning av resultatet från artiklarna genomfördes en integrerad 

analys, vilket innebar att en analys sker i flera steg med målet att kategorisera utifrån 

resultaten i artiklarna (Kristensson, 2014). 

 

5.2 Sökstrategi 

Till en början valdes sökord ut som var kopplade till syftets meningsbärande begrepp för att få 

fram relevanta artiklar (Forsberg och Wengström, 2014). En systematisk litteratursökning 

gjordes i de tre databaserna: Cinahl Plus with Full Text, MEDLINE och PsycINFO eftersom 

de är inriktade på de områden som återfinns i syftet, omvårdnad och psykiatri (Forsberg och 

Wengström, 2015). De meningsbärande begreppen som valdes var omvårdnadsåtgärd, 

depression och äldre. Med hjälp av Karolinska institutets sökverktyg/ämnesguide svensk 

MeSH (https://mesh.kib.ki.se/) översattes de meningsbärande begreppen till de engelska 

termerna: nursing intervention, depression och elderly (bilaga 1). 

 

Begränsningar gjordes för studiens systematiska litteratursökning i samtliga databaser, för att 

få de mest aktuella och relevanta artiklarna som besvarade syftet, var att artiklar skulle vara 

publicerade de senaste tio åren (2007–2017), vara peer reviewed och academic journals 

(Willman,Stolz och Bahtsevani, 2011).  

 

En systematisk litteratursökning genomfördes genom att först söka på varje sökord enskilt i 

respektive databas. Därefter kombinerades sökorden stegvis med hjälp av booleska operander 

AND (Kristensson, 2014). Efter att de meningsbärande begreppen hade översatts gjordes 

fritextsökningar i de tre databaserna (Cinahl Plus with Full Text, MEDLINE och PsycINFO) 

för att undersöka om det fanns relevanta vetenskapliga artiklar inom området. Enligt 

Kristensson (2014) ökar databassökningens känslighet om fritextsökningar görs. 

 

Cinahl Plus with Full Text 

Första steget i den systematiska litteratursökningen var en fritextsökning på de 

meningsbärande begreppen, var och en för sig: nursing intervention, depression och elderly. 

Andra steget i sökningen var att kombinera de meningsbärande begreppen med hjälp av 

booleska operander: ”nursing intervention”, AND ”depression”, och sedan (”nursing 
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intervention” AND ”depression”) AND ”elderly”. Fritextsökningen med de booleska 

operatorerna resulterade i 85 artiklar efter de sökbegränsningar som valts. Se bilaga 1 

sökmatris. 

 

När fritextsökningen var klar söktes de relevanta sökorden i Cinahl Plus with Full Text 

Headings utifrån de meningsbärande begreppen från Karolinska institutets 

sökverktyg/ämnesguide svensk MesH, vilket resulterade i ämnesorden: MH ”nursing 

interventions”, MH ”depression” och MH ”aged”. Ämnesorden söktes i individuella 

sökningar för att sedan kombineras med hjälp av booleska operander: ”nursing interventions”, 

AND ”depression”, och sedan (”nursing interventions” AND ”depression”) AND ”aged”. 

Sökningen gav inga artiklar för studien.  

 

MEDLINE 

Första steget i systematiska litteratursökningen var en fritextsökning utifrån de 

meningsbärande begreppen, var för sig: nursing intervention, depression och elderly. Andra 

steget i sökningen var att kombinera de meningsbärande begreppen med hjälp av booleska 

operander: ”nursing intervention”, AND ”depression”, och sedan (”nursing intervention” 

AND ”depression”) AND ”elderly”. Fritextsökningen med de booleska operatorerna 

resulterade i 97 artiklar efter de sökbegränsningar som valts. Se bilaga 1 sökmatris. 

 

När fritextsökningen var klar söktes de relevanta sökorden i MEDLINE Headings utifrån de 

meningsbärande begreppen från Karolinska institutets sökverktyg/ämnesguide svensk MesH, 

vilket resulterade i ämnesorden: MH ”nurses”, MH ”depression” och MH ”aged”. 

Ämnesorden söktes i individuella sökningar för att sedan kombineras med hjälp av booleska 

operander: ”nurses”, AND ”depression”, och sedan (”nurses” AND ”depression”) AND 

”aged”. Sökningen gav inga artiklar för studien.  

 

PsycINFO 

Första steget i den systematiska litteratursökningen var en fritextsökning utifrån de 

meningsbärande begreppen, var och en för sig: nursing intervention, depression och elderly. 

Andra steget i sökningen var att kombinera de meningsbärande begreppen med hjälp av 

booleska operander: ”nursing intervention”, AND ”depression”, och sedan (”nursing 

intervention” AND ”depression”) AND ”elderly”. Fritextsökningen med de booleska 

operatorerna resulterade i 198 artiklar efter de sökbegränsningar som valts. Se bilaga 1 

sökmatris. 

 

När fritextsökningen var klar söktes de relevanta sökorden i PsycINFO Headings utifrån de 

meningsbärande begreppen från Karolinska institutets sökverktyg/ämnesguide svensk MesH, 

vilket resulterade i ämnesorden: DE ”nursing homes”, DE ”major depression” och DE ”elder 

care”. Ämnesorden söktes i individuella sökningar för att sedan kombineras med hjälp av 

booleska operander: ”nursing homes”, AND ”major depression”, och sedan (”nursing homes” 

AND ”major depression”) AND ”elder care”. Sökningen gav inga artiklar för studien.  

 

5.3 Urval 

Under datainsamlingen gjordes ett urval av de artiklarna som skulle användas till studien 

(Kristensson, 2014). Urvalsprocessen delades upp i tre steg: 

- i första steget lästes alla artiklars titlar (380 st.), 

- i andra steget lästes de artiklars abstrakt (96 st.) där titlarna var intressanta, 

- i tredje steget lästes de artiklars innehåll i fulltext (12 st.) där abstrakt svarade på 

studiens syfte samt de som uppfyllde inklusionskriterierna. 
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Totalt valdes 12 artiklar ut (se bilaga 1 sökmatris). 

 

Artiklarna som inkluderades berörde omvårdnad av personer som var 65 år eller äldre och 

som led av depression eller depressiva symtom. Artiklar som exkluderades fokuserade på 

depression vid demenssjukdom eller andra kognitiva sjukdomar, och sådana där 

omvårdnadsåtgärd ej var riktad mot depressionen. 

 

Efter att ha läst de 12 artiklarna valdes tre artiklar bort: en var en operastudie (pilotstudie), en 

var indragen (retracted) och en var en litteraturstudie som inte kan betraktas som en 

primärkälla. Detta resulterade i nio artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning. 

 

 

5.4 Kvalitetsgranskning 

En kritiskt systematisk granskning av litteraturstudiens artiklar genomfördes, vilket innefattar 

i att använda sig av speciella granskningsmallar för respektive artikels utformning 

(Kristensson, 2014). Alla inkluderade artiklar hade kvantitativ design och en utav artiklarna 

hade även både kvantitativ- och kvalitativ design. 

 

För de nio artiklar som hade valts ut bedömdes kvalitén via granskningsmallar från både 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014), Röda korsets högskola (RKS, 

2005) där varje punkt i granskningsmallarna innehöll frågor som jämfördes med artiklarnas 

innehåll, vilket innefattade artiklarnas syfte, metod, design, urval och forskningsetiskt 

övervägande samt även att artiklarnas styrkor och svagheter diskuterades. För varje fråga som 

artiklarna besvarade i granskningsmallarna resulterade i ett poäng. Resultatet av antalet poäng 

som artikeln individuellt fick ihop avgjorde om artikeln var av låg, medel eller hög kvalité 

(Kristensson, 2014).  

 

Av de nio artiklarna som granskades värderades sex artiklar vara av hög kvalitet och de 

resterande tre av medelhög kvalitet. Granskningen av artiklar skedde genom att artiklarna 

delades upp och granskades individuellt utan att påverka varandra (Kristensson, 2014). 

Därefter byttes artiklarna med varandra för att granska dem individuellt ännu en gång. Det 

innebar att artiklarna granskades två gånger utan påverkande av varandra, vilket bidrog till en 

säkrare kvalitetsbedömning. Efter att artiklarna hade granskats via granskningsmallarna 

diskuterades resultatet av kvalitetsgranskningen, vilket resulterade i att alla nio artiklar kunde 

inkluderas i studien. 

 

5.5 Bearbetning och analys – dataanalys 

För att bearbeta och analysera datamaterialet valdes integrerad analys, vilket bidrog till att 

uppnå ett strukturerat sammanställt resultat (Kristensson, 2014). I första steget delades 

artiklarna upp lika för att få en oberoende bedömning utan påverkan av varandra. Sedan byttes 

artiklarna med varandra för att båda skulle ha läst alla artiklar. Slutligen, efter diskussion, 

identifierades likheter och skillnader i de omvårdnadsåtgärder som använts och en 

sammanställning gjordes i form av en artikelmatris (se bilaga 2a). I det andra steget jämfördes 

likheterna som framkom från artiklarnas resultat, vilket bestämde kategorier till 

litteraturstudien där resultaten som svarade på syftet hamnade i samma kategori. Kategorierna 

som resulterades i steg två var Fysisk aktivitet, Musikterapi och Samtalsterapi.  I tredje steget 

sammanfattades slutligen resultaten i kategorierna. Där omvårdnadsåtgärder som var lika 

kategoriserades tillsammans. Genom detta kunde fortfarande skillnader och likheter i 

resultatet urskiljas, vilket sedan formade underkategorierna i resultatet. Underkategorierna 
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som resulterade i steg tre var Träning i grupp och Egenvård. Översikt över kategorier och 

underkategorier samt resultatet (se tabell 1). 

 

5.6 Forskningsetiska övervägande 

Vid forskningninsetiskt övervägande syftas det på att behandla människor som är med i 

studier med respekt, vilket innebär att försvara människors integritet och självbestämmande 

(Kristensson, 2014). Enligt Sveriges etikprövningslag (SFSn12 329 2003:460), 1 § ska all 

forskning som ämnas på människor och biologiskt material från människor ha genomgått en 

etikprövning. Eftersom att denna studie är på grundläggande nivå behövdes ingen formell 

etisk prövning (Kristensson, 2014). Etiken styrs inte endast av svensk lagstiftning. Utan även 

av internationella styrdokumentet Helsingforsdeklarationen (2013), vilket handlar om att 

värna om artiklarnas deltagares självbestämmande och integritet, att forskningen är mer 

främjande än skadlig, att forskningen är rättvis och på lika villkor och att studien ska slutligen 

vara etiskt godkänd av ett oberoende etiskt kommittee. 

 

Vid bestämmelse av vilka artiklar som utgjorde ett etiskt övervägande användes 

Helsingforsdeklarationens (2013) fyra principer: autonomiprincipen, inte skada principen, 

nyttoprincipen och rättviseprincipen. De nio artiklar som inkluderades i studien hade ett etiskt 

godkännande och beskrev konfidentialitet och informerat samtycke. Åtta artiklar inbegrep ett 

etiskt resonemang och ett godkännande av etisk kommitté medan de resterande hade 

publicerats i tidskrifter som hade regler för etisk granskning inför publicering, på tidskriftens 

hemsida. 

 

Alla nio artiklars resultat utgjorde underlag i litteraturstudiens resultat. Resultatet är rättvist, 

objektivt och etiskt försvarbart genom att allt har sammanställts och redovisningen har skett 

utan påverkan av förförståelse, erfarenheter, personliga tankar och värderingar samt att öppen 

dialog har skett under hela studiens gång. (Forsberg och Wengström, 2015).  

6. Resultat 
Föreliggande studies resultat bygger på åtta studier med kvantitativ metod och en med 

kvalitativ/kvantitativ metod (bilaga 2a och 2b). Studierna genomfördes mellan åren 2007–

2017 och beskriver omvårdnadsåtgärder för äldre med depressiva symtom eller depression. 

Studierna var genomförda i sex olika länder, Nederländerna, Taiwan, Korea, Storbritannien, 

Kina och Turkiet.  

 

Analysen av de i litteraturstudiens ingående artiklar resulterade i tre kategorier, Fysisk 

aktivitet, Musikterapi och Samtalsterapi och två underkategorier Träning i grupp och 

Egenvård.  Resultatet kommer att presenteras utifrån dessa kategorier och underkategorier 

och finns även att söka efter i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt över resultatet i studiens artiklar indelat i kategorier och 

underkategorier. 

Artikel Fysisk 

aktivitet 

Träning 

i grupp 

Musikterapi Samtalsterapi Egenvård 
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Chan, et al. 

2010 

           X  

Chan, et al. 

2009 

           X  

Dozeman, et 

al. 2011 

                      X X 

Dozeman, et 

al. 2012 

                      X X 

Huang, et al. 

2015 

X X  X 

Jonkers, el al. 

2007 

  X 

Lee, et al. 

2017 

X             

Lok, et al. 

2017 

X X   

Underwood, 

et al. 2013 

X X   

 

 

6.1 Fysisk aktivitet 

Flera studier visade att fysisk aktivitet var en omvårdnadsåtgärd mot både depression och 

depressiva symtom hos äldre (Huang, Liu, Tsai, Chin & Wong, 2015; Lee, Yang, Huang, 

Hsiao, Liu & Wang. 2017; Lok, Lok & Canbaz. 2017). Genom fysisk aktivitet utlöser hjärnan 

hormonet endorfin, vilket resulterar i att kroppen lättare kan röra sig och det i sin tur får en att 

känna sig bättre till mods. Enligt Lee et al. (2017) är detta lätt att tillämpa i vardagen och de 

menade att många äldre känner sig ensamma och då kan fysisk aktivitet vara det som behövs 

för att den äldre ska få dagarna att gå. En promenad på 30 minuter, tre gånger i veckan har 

visat sig öka livslusten och känslan för motivation i livet.  

 

6.1.1 Fysisk aktivitet - Träning i grupp 

Fysisk aktivitet kunde även tillämpas i form av olika sociala grupper där den äldre också får 

chans att träffa andra människor. Träningsgrupper för äldre med ledare som var utbildade på 

den äldres fysik och rörelser visade sig vara effektivt mot depression (Huang et al. 2015; Lok 

et al. 2017). Lok et al. (2017) visade också att livskvalitet och fysisk aktivitet hörde ihop och 

när de äldre tränade ökade deras livskvalitet. 

 

Träningstillfällena skulle inträffa ett par gånger i veckan och innehålla konditionsträning, 

muskel/styrke-träning, balansövningar och avslappning/nedvarvning. När man kombinerade 

dessa övningar fick deltagarna bäst effekt av programmet och det förbättrade då depressionen 

och depressiva symtom (Huang et al. 2015; Lok et al. 2017).  

 

I en studie av Lee et al. (2017) fick de äldre i kontrollgruppen undervisning i hälsa medan 

experimentgruppen fick följa ett träningsprogram. Efter studien fick kontrollgruppen mindre 
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poäng på GDS-15 än vad de haft innan undervisningen. Detta visade att de äldre behövde mer 

kunskap inom hälsa och depression, samt känna till de hälsorisker som finns för att hamna i 

egentlig depression. På så sätt kunde de skydda sig mot eventuella risker och känna igen 

depressiva symtom som på sikt kunde leda till depression. 

 

Underwood et al.  (2013) visade att träning i stor grupp inte hade några positiva effekter på 

den egentliga depressionen. Forskarna menade att gruppen blev för stor för att kunna ha fokus 

på alla individer och att träning med äldre behövde vara personcentrerad. De menar också att i 

en stor grupp försvann den personliga omvårdnaden och det personliga mötet som behövdes 

för att ge det stöd varje person behövde. Det kunde däremot ses som en prevention till 

depression då de depressiva symtomen minskade under studien, men depressionen 

förändrades inte.   

 

6.2 Musikterapi 

Det visade sig att musik hade positiv effekt mot depression hos äldre (Chan, Chan, Mok & 

Tse, 2009; Chan, Chan & Mok, 2010). Chan et al. (2009) visade att när de äldre fick lyssna på 

lugn, instrumental klassisk musik eller jazz, såsom Beethoven, Dreamsville eller Lord of 

Wings halverades nästan de depressiva symtomen efter några veckors musikterapi. De äldre 

fick hembesök av en ledare som först tog blodtryck, puls och andningsfrekvens på deltagarna 

och sedan intervjuade deltagaren med hjälp av mätverktyget GDS. Ledaren bad sedan 

deltagaren att hitta en lugn plats i hemmet där de kunde slappna av och lyssna på musiken i 30 

min när ledaren var på plats. Resultatet visade att musik kan ses som om omvårdnadsåtgärd 

då deltagarnas poäng i GDS fick signifikanta skillnader efter studiens intervention (Chan, 

Chan, Mok & Tse, 2009; Chan, Chan & Mok, 2010). De musikval de äldre fick välja på hade 

blivit framtagna genom tidigare studier för den ovannämnda studiens syfte. 

 

6.3 Samtalsterapi 

Samtalsterapi i form av gruppsamtal där deltagarna pratade om sina beteenden och känslor var 

ett effektivt sätt att minska depressiva symtom på (Huang et al. 2015; Jonkers et al. 2007). 

Huang et al. (2015) visade i sin studie hur forskarna använde kognitiv beteendeterapi (KBT) i 

gruppsamtal. De delade in KBT i tre faser som deltagarna skulle gå igenom.  

1. Koppla ihop känslan med sitt beteende  

2. Ställa frågor till sig själva om sitt beteende som till exempel ”Varför gör jag som jag 

gör? Vad är det som gör att jag gör detta eller känner som jag gör?”  

3. Försöka förändra grundläggande övertygelser som kan utlösa negativa tankar för att få 

kontroll över sitt beteende.  

Dessa faser fick de äldre prata om i grupp med en terapeut under 12 veckors tid vilket gjorde 

att deltagarna mer än halverade sina poäng på GDS-15 efter genomförd studie.  

 

Jonkers et al. (2007) visade att deltagarna långt efter avslutad studie fortfarande hade positiv 

effekt av samtalsterapin. Både Huang et al. (2015) och Jonkers et al. (2007) visade att samtal 

var en viktig del i behandlingen av depression hos de äldre. De visade också att samtal i grupp 

var effektivt då de äldre fick träffa andra i samma situation.   

 

6.3.1 Samtalsterapi - egenvård 

Egenvård var en omvårdnadsåtgärd mot depressiva symtom om motivationen fanns hos 

patienten enligt Dozeman et al. (2011). De visade att en egenvårdskurs mot depression endast 

tog bort depressiva symtom. Studien hade ett bortfall på 21 % och forskarna menade att detta 

kunde bero på att kursen var för komplicerad eller att deltagarna redan var för sjuka i 

depression när kursen startade.  
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Dozeman et al. 2012 gjorde en studie där deltagarna genomförde ett självhjälpsprogram där 

de fick fyra steg att följa:  

1. En vaksam väntan. Här var deltagarna under observation för att se om depressionen 

blev bättre eller om de depressiva symtomen försvann (för ca 50 % av deltagarna 

försvann symtomen utan hjälp av studien).  

2. Aktivitetsschema. Här fick deltagarna följa ett schema från ett hälsoprogram mot 

depression för äldre som hette ”Coping with depression”. Personal på boendet 

tränades i programmet och de uppmuntrade deltagarna till att fortsätta studien.   

3. Konsultation. Här fick deltagarna medverka i ett kort och positivt samtal om livet. 

Samtalen leddes av psykiatrisk personal och de blev också uppmanade att ta kontakt 

med läkare för att kolla om det fanns somatiska tillstånd som kan ha orsakat 

depressionen. 

4. Träffa läkare. Här fick deltagarna träffa en läkare för bedömning om de behövde 

psykofarmaka då tidigare steg i programmet inte tagit bort de symtom den äldre 

upplevde.  

Om symtomen inte blivit bättre efter första steget gick de vidare till nästa steg och så vidare.  

Deltagarnas poäng i CED-S gick ner med ca fyra poäng efter att de genomfört programmet 

men de visade inga signifikanta skillnader för depressionen. Forskarna menade att denna typ 

av egenvård ska ses mer som prevention till egentlig depression då det troligtvis kräver en del 

av patienten att genomföra egenvård (Dozeman et al. 2012).  

7. Resultatsammanfattning 
Omvårdnadsåtgärder mot depressiva symtom och depression kunde bland annat vara fysisk 

aktivitet, både i grupp eller ensamträning, musikterapi och samtalsterapi. Även undervisning i 

hälsa tog bort depressiva symtom hos de äldre. Undervisning gav den äldre mer kunskap om 

det psykiska måendet och gav dem bättre förutsättningar för att ta hand om sig själva och 

känna igen symtom på egentlig depression. Att lyssna på musik i sitt hem eller på en trygg 

plats tog bort depressiva symtom och kunde därför, när den äldre började känna av symtom, 

tillämpas. Samtalsterapi i grupp gav positiv effekt för dem som led av egentlig depression och 

det tog också bort depressiva symtom. 

8. Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva omvårdnadsåtgärder som ger effekt vid depression och 

depressiva symtom hos äldre. En litteraturstudie med deskriptiv design valdes eftersom det 

innefattar evidensbaserad kunskap och alltid ska ingå i ett vetenskapligt arbete, för att öka 

kunskapen om det valda området för syftet, och för att sammanställa tidigare 

forskningsresultat (Kristensson, 2014). En styrka var att inte något resultat uteslöts och all 

forskningsdata inkluderades oberoende av vilken ansats (kvalitativ eller kvantitativ) som hade 

använts, vilket ger en bredd åt resultatet och olika synvinklar på fenomenet (Forsberg och 

Wengström, 2015). Enligt SSF (2003) har sjuksköterskan krav på sig att alltid arbeta utifrån 

ett evidensbaserat arbetssätt med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket gör att en 

litteraturstudie kan ses som en bra metod att söka sådan kunskap.  
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Den systematisk sökning gav ett adekvat resultat, även om det fanns svagheter. 

Vid en systematisk sökning återfinns oftast inte alla artiklar som berör ämnet. Eftersom 

begränsningar gjordes för att matcha syftet, resulterade det i att sökresultatet smalnade av. På 

grund av att all publicerad vetenskaplig forskning inte återfinns vid en systematisk sökning, 

leder det till att all forskning inte tillförs till resultatet där av kan det finnas risk att vissa 

omvårdnadsåtgärder inte finns med.  

 

Databaserna som användes i litteraturstudien gjorde att syftets nyckelbegrepp speglades på ett 

bra sätt. Enligt Forsberg och Wengström (2015) ökar användning av flera databaser chansen 

att hitta relevanta artiklar, vilket resulterar i att studien stärks. Flera databaser hade kunnat 

används, som exempelvis PubMed och PsycARTICLES för att om möjligt finna ytterligare 

artiklar.  

 

Sökning med ämnesord resulterade inte några artiklar för studien. Om andra ämnesord valts 

för studien kan ett antagande vara att sökresultatet hade blivit mer preciserad, med ökat antal 

artiklar med relevant innehåll för studien syfte. Då fritextsökningen gav författarna det som 

ansågs relevant för studiens syfte, trots att endast artiklar från fritextsökning ansågs vara en 

svaghet enligt Kristensson (2014) gjordes inte detta.  

 

I de systematiska litteratursökningarna gjordes begränsningar, vilket var en styrka i sökningen 

då resultatets trovärdighet stärktes av de valda begränsningarna. Artiklarna var 

referensgranskade, vilket innebär att de var vetenskapligt granskade och godkända (Peer 

reviewed), skrivna av experter inom området (academic journals), aktuella (2007-2017) 

(Kristensson, 2014) och var skrivna på engelska som är det förhärskande språket i 

vetenskapliga artiklar inom vård/medicin. En svaghet med begränsningen var att 

begränsningen med tidsintervallet kan ha gjort att relevanta artiklar publicerade tidigare än 

2007 inte finns med i resultatet.  

  

Sökningarna inkluderade studier med ett heterogent urval (kön), fokus på omvårdnad vid både 

depression, och depressiva symtom samt alla vårdplatser från hela världen. Detta kan ses som 

en styrka och en ökad tillförlitlighet då omvårdnadsåtgärder kan upplevas olika mellan könen 

(Kristensson, 2014). Studier från hela världen inkluderades för att om möjligt få kunskap om 

kulturella skillnader. En svårighet med det senare kan vara att olika kulturers arbetssätt kan 

vara svårt att överföra till ett liknande sammanhang. Det var ändå bra att studera hur andra 

kulturer använde sig av omvårdnadsåtgärder vid depression och depressiva symtomen. I 

vården idag träffar dessutom sjuksköterskan på olika nationaliteter dagligen. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna bedömdes genom ett poängsystem via granskningsmallar 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) och Röda korsets högskola (RKS, 

2005). Granskningsmallarna hade åtta punkter och det gjordes en bedömning att uppnåddes 

tre av de åtta punkterna var artikeln av låg kvalité, uppnåddes fem av de åtta punkterna var 

artikeln av medelhög kvalité, och uppnåddes sju av de åtta punkterna var artikeln av hög 

kvalité. Det bestämdes från början att endast de artiklarna med hög kvalité skulle inkluderas i 

studien. Dock ändades restriktionerna när artiklarna som hade medelhög kvalité också var 

relevanta och svarade på studiens syfte, vilket gjorde artiklar som hade medelhög kvalité 

också inkluderades. 

 

För att få en ökad trovärdighet till litteraturstudien gjordes en triangulering i granskning- och 

analysfasen (Kristensson, 2014) vilket innebar att alla artiklarna granskades och analyserades 
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flera gånger på varsitt håll. För att sedan diskuterades artiklarna och det resulterade i att 

resultatet inte färgades av förförståelse. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska alla artiklar som används i en litteraturstudie vara 

etiskt godkända, vilket säkerställdes. Alla artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna, 

oberoende av egna åsikter eller värderingar inkluderades, eftersom det är oetiskt att presentera 

ett resultat som inte helt och fullt bygger på det material som framkommit vid 

datainsamlingen (Forsberg och Wengström, 2015).  
 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Fysisk aktivitet 

Träning är idag ett stort område inom hälso- och sjukvården och fysisk aktivitet som 

omvårdnadsåtgärd finns i många länder runt om i världen (Park, Han & Kang, 2014). 

Underwood et al. (2013) visade att träning i större grupp inte gav effekt på den som hade en 

egentlig depression. De menade att den äldre försvann i en stor grupp och vid depression 

behövdes varje enskild individ ses för att träningen skulle hjälpa mot depressionen. Forskarna 

diskuterade studiens metod och hur det kan ha påverkat resultatet och de menade att det kunde 

vara så att deltagarna som redan hade en egentlig depression var för sjuka för att kunna 

fokusera på träningen. Då Park et al. (2014) visade att det kan dröja innan träningen ger effekt 

på depressionen bör detta finnas i åtanke när utvärdering av studien som Underwood et al. 

(2013) genomfört. Det kan ha varit så att träningen blev för gruppinriktad, vilket gjorde att 

varje individ inte sågs som en egen person (Underwood et al., 2013). 

 

Det är sjuksköterskans uppgift att se till att hennes patienter och deras behov blir 

tillfredsställda. Det är en del av den personcentrerade omvårdnaden som ska utövas (SSF, 

2016). Det kan därför vara rimligt att anta att sjuksköterskan inte bör ta sig an en för stor 

grupp utan kan se sina egna begränsningar vid gruppbehandling av depression.  

 

8.2.2 Musikterapi 

Då Chan et al. (2009 & 2010) visade att musikval baserat på tidigare studier fick kroppen att 

slappna av, användes de låtvalen i studien istället för att låta deltagarna välja musik själva. 

Om deltagarna själva hade fått välja musik hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Det är 

rimligt att anta att människor har individuella preferenser för vilken musik eller vilka låtar 

som de lättast kan slappna av till, och att resultatet hade blivit annorlunda om patienterna 

själva hade fått välja musik. Som sjuksköterska kan musik ses som ett verktyg i behandling 

mot depression då det är lättillgängligt och kräver inte speciellt mycket av varken patienten 

eller vårdpersonalen. Genom att prata med den äldre kan sjuksköterskan föreslå olika 

musikgenrer som den äldre kan lyssna på under avslappning eller att lyssna på innan de går 

och lägger sig.  

 

8.2.3 Samtalsterapi 

Jonkers et al. (2007) visade att samtalsterapi hade effekt på depressionen även ett år efter 

studien. Det är därför rimligt att anta att denna behandling är effektiv och därför något som 

borde prioriteras inom vården av depression hos äldre. Detta gäller framför allt för de äldre 

som har depressiva symtom så att behandlingen kan påbörjas och en fortsatt utveckling av 

depression kan förhindras. Samtalen bör kännetecknas av ett personcentrerat förhållningssätt 

där tillit och respekt är viktiga verktyg för att skapa en optimal relation mellan vårdtagare och 

vårdgivare. Att samtala med sina patienter är något sjuksköterskan bör göra dagligen för att 

utveckla en god relation. Samtalsterapi i grupp är ett effektivt sätt för sjuksköterskan att möta 
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sina patienter, men det är också viktigt att ge alla i gruppen lika mycket tid så att ingen glöms 

bort (Skärsäter, 2012; Jonkers et al., 2013). 

 

När Dozeman et al. (2011) i sin studie gav deltagarna en självhjälpskurs med egenvård för 

depression och depressiva symtom slutförde endast 21 % studien och forskarna trodde att 

detta berodde på att kursen var för komplicerad. Detta är något sjuksköterskan bör ha i åtanke 

vid behandling av depression och depressiva symtom. Därför är det viktigt med en god 

relation till äldre för att sjuksköterskan ska kunna veta vad den äldre har för begräsningar 

samt hur mycket press som kan sättas på patienterna (SSF, 2016; Dozeman et al., 2011). Det 

är också viktigt att sjuksköterskan ger behandlingen tid och att hon uppmuntrar den äldre till 

att följa programmet och stötta om problem uppstår eller om patienten vill ha stöd och/eller 

någon som lyssnar på de tankar som kan dyka upp under egenvårdsprogrammet (Dozeman et 

al., 2011). Egenvård kan antas kräva en del av patienten och därför bör sjuksköterskan inte 

rekommendera behandlingen till dem som inte har tillräckligt med ork eller tillräckligt med 

initiativ för att påbörja en egenvårdsbehandling. 

  

9. Slutsats 
Litteraturstudiens syfte var att redovisa omvårdnadsåtgärder som kan ge effekt och användas 

när äldre drabbas av egentlig depression eller depressiva symtom. Studien visade några av de 

omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas inom vården av äldre. Det är viktigt att vården präglas 

av ett personcentrerat förhållningssätt, och att tillit och respekt finns för den äldre, för att 

behandlingen ska fungera. Sjuksköterskan bör kunna se vilka utmaningar och begränsningar 

den äldre som drabbats av depression eller depressiva symtom har. Studien säger att bland 

annat egenvård kan ges som behandling om den äldre har motivation till det. Det 

personcentrade förhållningssättet sjuksköterskan ska ha till den äldre är nyckeln till att 

behandling av depression och depressiva symtom ska ge effekt.    

 

9.1 Kliniska implikationer 

De olika omvårdnadsåtgärderna som finns beskrivna i studien bör hjälpa sjuksköterskan att 

välja rätt behandling för den äldre som har depression eller depressiva symtom. 

Litteraturstudien kan bidra med förslag på behandling beroende på hur sjuk den äldre är och 

kan hjälpa sjuksköterskan att förstå innebörden av att ha ett personcentrerat förhållningssätt i 

relationen till den äldre. Studien visar vikten av att känna till olika behandlingar som finns för 

depression och depressiva symtom. För att kunna ge rätt behandling bör sjuksköterskan ha en 

god relation till den äldre och känna till intressen och vilka begränsningar som eventuellt 

finns. Att till exempel be patienten lyssna på musik vid avslappning är något som 

sjuksköterskan kan ta med sig från studien. Sjuksköterskor som tagit sig en an studien bör 

också förstå vikten av den personcentrerade vården som är viktig i behandling av äldre samt 

fått bättre kunskap om depression och några av de omvårdnadsåtgärder som ger effekt.  

 

Att uppmuntra den äldre till att prata om sina problem och även om sitt tidigare liv och 

minnen från förr, kan möjligen mildra depressionen. För att hitta tid att prata med den äldre 

kan vårdpersonalen samtidigt som de till exempel lägger om sår, lindar ben eller tar prover 

passa på att fråga den äldre om hur de mår och på sätt komma den äldre närmare så att 

eventuella symtom kan omhändertas med detsamma. 
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10. Förslag till fortsatt forskning 
Fortsatt forskning rekommenderas inom vården av äldre och framför allt när det gäller 

psykisk ohälsa som är ett stort problem hos den äldre befolkningen. Behovet av fler 

omvårdnadsåtgärder som ger effekt för den äldre som har depressiva symtom och ligger i 

riskzonen för att få egentlig depression behövs. Även forskning om den äldres upplevelser av 

den vård de får och hur de själva anser att omvårdnadsåtgärderna fungerar är önskvärt.  

 

Det skulle vara intressant med fler studier som berör musikterapi vid depression för att 

sjuksköterskan ska veta hur de kan hjälpa patienten att tillämpa detta i vardagen. Samt hur 

olika musikpreferenser styr eventuella behandlingar vid musikterapi. Då musik är 

lättillgänglig bör musikterapi uppmärksammas mer för den fortsatta forskningen kring 

depression.  

 

Studier där man kombinerar fysiskt aktivitet med andra omvårdnadsåtgärder som till exempel 

musikterapi skulle vara av stort intresse för att styrka att det finns ett samband mellan 

aktiviteterna.  

 

Det behövs också studier för att se om förkortade variationer av omvårdnadsåtgärderna ger 

samma positiva effekt på depressionen. Då gruppterapier kan vara resurskrävande behövs 

studier som fokuserar på mindre resurskrävande omvårdnadsåtgärder. Får till exempel 

musikterapi samma effekt om det bara spelas i bakgrunden under middagssittningen på ett 

äldreboende? 

 

Forskning kring kostnadseffektiva omvårdnadsåtgärder behövs också för att se om effekten av 

depressiva symtom och depression blir annorlunda då man anpassat studien efter sparsamma 

behandlingar.  
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Land: Kina 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Att bedöma effekterna 

av musikterapi på 

sömnkvalitet, 

fysiologiska 

mätvärden och 

depression hos äldre.  

Metod: RCT-studie, kvantitativ 

Design: Explorativ 

 

Population: Inklusionskriterier: både män 

och kvinnor, 60 år eller äldre och 

medlemmar i daghemmet där studien 

genomförs. 

Exklusionskriterier: Nedsatt hörsel, kognitiva 

svårigheter, förvirring eller nyligen haft 

dödsfall i familjen.  

  

Urval: Randomiserat. 

 

Bortfall: framgår inte  

Slutgiltig studiegrupp: 42 deltagare delades 

upp i två grupper för studien. De var 75 år 

och äldre, 55% kvinnor och 81% var gifta, 

60% hade inte religiös tro, 55% av deltagarna 

hade sin inkomst från sina barn, 23% hade 

testat musikterapi tidigare.  

 

Datasamlingsmetod: Intervju där vitala 

parametrar togs och mätverktygen GDS-15 

och PQSI användes 

 

Analysmetod: Statistik analys och Mann-

Whitney’s U test. 

   

  

Styrkor: 

Välbeskrivet genomförande 

och lågt bortfall.  

 

Evidensbaserade mätverktyg 

ger artikeln hög 

överförbarhet och 

verifierbarhet. Bra fördelning 

mellan män och kvinnor.  

 

Svagheter: 

Otydlig information om 

deltagarna, vad de har för 

bakgrund osv. 

 

Mer specifik information om 

de musikval som deltagarna 

fick välja mellan.   

 

Musiken som användes i studien 

kan ses som en omvårdnadsåtgärd 

till depression då det förbättrade 

livskvaliteten och depressionen 

fick minskande symtom hos 

deltagarna i experimentgruppen.  

 

Musikterapi förbättrade också 

sömnkvaliteten hos deltagarna 

vilket i sig också kan påverka 

depressionen.  

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

    2 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land    

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Chan, M.F., Chan, E. A., Mok, 

E., & Tse, F., K., T. (2009) 

Effect of music on depression 

levels and physiological 

repsonses in community-based 

older audults: International 

Journal of Mental Health 

Nursing, 18, 285-294. 

doi:10.1111/j.1447-

0349.2009.00614.x 

 
Land: Kina 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Att exponera effekter 

av musik på 

depression och 

fysiologiska 

mätvärden hos äldre.   

Metod: RCT-studie, kvantitativ 

Design: Explorativ 

 

Population: Inklusionskriterier: män 

och kvinnor, 60 år och äldre och aktiva 

på det daghemmet där studien 

genomförs.  

 

Exklusionskriterier: ej angivet.  

 

Urval: Randomiserat. 

 

Bortfall: 3st 

Slutgiltig studiegrupp: 47 deltagare 

som delades upp i två grupper. 45% var 

75 år och äldre, 55% kvinnor, 96% var 

gifta, 57% hade inte avslutat 

grundskolan, 60% var religiösa, 94% 

hade inte testat musikterapi förut, 64% 

hade hypertoni, 23% hade lungsjukdom.  

 

Datasamlingsmetod: Intervju/möte där 

demografiska värden, vitala parametrar 

togs och mätverktyget GDS användes 

 

Analysmetod: Statistik analys med 

Mann-Whitney’s U test. 

   

  

Styrkor: 

Välbeskriven metod 

och musikvalen finns 

väl presenterade. Bra 

tabeller där det är lätt 

att hitta fakta och 

siffror. 

 

Svagheter: 

Studien saknar 

exklusionskriterier 

och bakgrund hos 

deltagarna.  

 

 

Musik har en positiv effekt på depression och 

även på fysiologiska mätvärden vilket ger 

bättre livskvalitet.  Depressionen kan därför 

förhindras eller stoppas innan den blir för djup 

med hjälp av musik.  

 

 
 
 
 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land    

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  



 

 

    3 

Dozeman, E., J.F van Schaik, D., 

W.J. van Marwijk, H., L.Stek, 

M., T.F.Beekman, A., & E. van 

der Horst, H. (2011) Feasibility 

and effectiveness of a activity-

scheduling as a guided self-help 

intervention for the prevention of 

depression and anxiety in 

residents in homes for the elderly: 

a pragmatic tandomized 

controlled trial. International 

Psychogeriatrics, 23(6), 969-978, 

doi:10.1017/S1041610211000202 

 
Land: Nederländerna.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Att studera 

genomförbarheten 

och effektiviteten av 

en självhjälpskurs 

för äldre personer 

med stor risk för att 

utveckla depression 

eller ångest. 

Metod: Pragmatisk RCT- studie, kvantitativ 

Design: Explorativ 

 

Population: Inklusionskriterier: 8 poäng eller mer på 

CES-D, som inte fått diagnosen depression samt inga 

kognitiva nedsättningar. 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

 

Urval: Systematiskt.  

 

Bortfall: 71% bortfall. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 129 deltagare, 74% kvinnor, 

medelåldern var 84 år, 16% var gifta, 72% hade minst 

två kroniska, somatiska sjukdomar.  

 

Datasamlingsmetod: Deltagarna fick en kurs med ett 

aktivitetsschema att följa för att försöka bli av med 

sina depressiva symtom. En ledare från studien kom 

hem till deltagaren och gav deltagaren uppgifter att 

lösa. Deltagarna blev sedan intervjuade av ledaren 

som använde sig av CES-D och HAD-S för att mäta 

hur sjuka deltagarna var samt om kursen gav effekt.  

 

Analysmetod: Statistik analys och t-test och Chi-två-

-test 

Styrkor: 

Stort urval och 

många deltagare. 

Väl beskriven 

metod och bra 

diagram och 

tabeller för 

resultatet. 

 

Svagheter: 

Studien saknar 

inklusions- 

exklusionskriterier 

samt information 

om deltagarna. 

Endast var 21% 

som slutförde 

interventionen.  

 

Denna självhjälps kurs kan inte ses 

som en omvårdnadsgärd vid 

depression. Däremot kunde boken 

ses som prevention för depression 

då deltagarnas poäng i CES-D 

skalan sänktes för dem som 

genomfört interventionen.   

 

Endast 21% genomförde 

interventionen. Resultatet visade att 

egenvårdsövningar inte passar 

denna population utan bör rikta sig 

mot andra åldersgrupper samt där 

kroniska, somatiska sjukdomar inte 

är av betydelse.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land    

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Dozeman, E., W.J. van Marwijk, 

H., J.F. van Schaik, D., Smit, F., 

L.Stek, M., E. van der Horst, H., 

T.Bohlmeijer, E., & 

T.F.Beekman, A. (2012) 

Contradictory effects for 

prevention of depression and 

anxiety in residents in homes for 

the elderly: a pragmatic 

randomized controlled trial. 

International Psychogeriatrics, 

24(8), 1242-1251, 

doi:10.1017/S1041610212000178 

 
Land: Nederländerna.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Att utvärdera 

effektiviteten av ett 

intensifierat 

program för att 

förhindra depression 

och ångeststörningar 

som uppträder hos 

äldre i 

äldreboenden. 

Metod: Pragmatisk RCT- studie, kvantitativ 

Design: Explorativ 

 

Population: Inklusionskriterier: minst 8 poäng på 

CES-D, som inte fått diagnosen depression eller 

ångest samt inga kognitiva nedsättningar.  

Exklusionskriterier finns ej angivet 

 

Urval: Randomiserat. 

 

Bortfall: 55 (30%) 

Slutgiltig studiegrupp: 185 deltagare, 73% 

kvinnor, medelåldern var 84 år, alla hade 

kroniska, somatiska sjukdomar, 83% bodde 

ensamma, 71% kände sig ensamma.  

 

Datasamlingsmetod: Deltagarna fick ett 

intensifierat program i fyra steg där de fick hjälp 

av ledare, tränade för studien och 

självhjälpsguiden, för att minska sina depressiva 

symtom på egen hand. Om inte symtomen blivit 

bättre efter första steget fick de gå vidare till nästa 

steg osv.  

 

Analysmetod: Statistik analys, t-test och Chi-två-

test 

   
  

Styrkor: 

En pilotstudie har 

gjorts innan denna 

studie vilket ger 

studien bra 

kvalitet.  

Många deltagare 

och en 

välgenomtänkt 

intervention.  

 

Svagheter: 

Studien saknar 

inklusions- 

exklusionskriterier 

samt information 

om deltagarna.  

 

 

Det intensifierande programmet 

(egenvårdsprogram) fungerade inte 

som en omvårdnadsåtgärd till 

depression men kunde ses som en 

förebyggande åtgärd innan 

depressionen blev för djup. Då 15% av 

deltagarna hoppade av på grund av brist 

på engagemang till programmet hade 

forskarna svårt att få deltagarna 

engagerade i egenvården. Likaså 

slutade 18% av deltagarna studien på 

grund av fysisk skada.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land    

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Huang, T. T., Liu, C. B., Tsai, Y. 

H., Chin, Y. F., & Wong, C.H. 

(2015) Physical fitness exercise 

versus cognitive behavior therapy 

on reducing the depressive 

symptoms among community-

dwelling elderly adult: A 

randomized controlled trial. 

International Journal of Nursing 

Studies, 52, 1542-1552, 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2015.05.013 

 

Land: Taiwan  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Att jämföra effekten 

av fysisk aktivitet 

och KBT-behandling 

hos äldre människor 

med depression.  

Metod: RCT- studie, kvantitativ 

Design: Explorativ 

 

Population: Inklusionskriterier: 65 år och 

äldre, >5 på GDS, ingick inte i någon annan 

studie samtidigt, kunde gå 6m, inga kognitiva 

nedsättningar eller fått någon psykisk diagnos 

samt att de kunde läsa och skriva kinesiska.  

De fick inte heller äta antidepressiva läkemedel 

eller nyligen avslutat KBT eller vara i KBT 

behandling.  

 

Urval: Randomiserat. 

 

Bortfall: ej angivet 

Slutgiltig studiegrupp: 57 deltagare, 52% 

kvinnor, 73% var gifta, 75% var religiösa, 68% 

var inte sjuka i andra sjukdomar, medelåldern 

var 76,5 år.  

 

Datasamlingsmetod: Tre gånger i veckan 

under 12 veckors tid fick en experimentgrupp 

träna efter ett träningsschema anpassat för äldre 

och den andra experimentgruppen fick 

gruppbehandlad KBT under samma period.   

 

Analysmetod: Statistik analys med SPSS och 

Chi-två-test 

   
 

 

Styrkor: 

Tydlig metod 

och 

resultatdel 

med bra 

tabeller och 

väl 

genomförd 

studie där 

tydliga 

skillnader 

syns mellan 

grupperna.  

 

Svagheter: 

Bortfall ej 

angivet 

Både KBT och fysisk aktivitet kan ses som 

omvårdnadsåtgärder till depression då 

signifikanta skillnader sågs efter studien 

genomförts.  

 

KBT kan i denna studie ses som gruppterapi 

där fokus ligger på beteendet och känslorna.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land    

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Jonkers, C., Lamers, F., 

Bosma, H., Metsemakers, J., 

Kempen, G., & Van.Eijk, J. 

(2007) Process evaluation of a 

minimal psycological 

intervention to reduce 

depression in chronically ill 

elderly persons. Patient 

Education and Counseling, 68, 

252-257, 

doi:10.1016/j.pec.2007.06.010 

 

Land: Nederländerna 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Att bedöma huruvida 

deltainterventionen 

genomfördes och 

mottogs enligt planen, 

vilka hinder som 

uppstod och vilka 

sjuksköterskor och 

patienten var nöjda 

med interventionen 

Metod: Kvalitativ och kvantitativ 

Design: Explorativ 

 

Population: 

Inklusionskriterier: 60 år och äldre, ha 

diabetes typ II och/eller KOL samt 

depressiva symtom. Sjuksköterskan på 

avdelningen valde sedan ut de som passade 

för studien.  

Exklusionskriterier: ej angivet 

 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

 

Bortfall: 19,5% (33) 

Slutgiltig studiegrupp: 136 deltagare, 

56% män, 41% var singlar, 47,8% hade 

diabetes typ II, 41% hade KOL, 

medelåldern var 70 år.  

 

Datasamlingsmetod: Intervju med 

strukturerade frågeformulär.  

 

Analysmetod: Statistisk analys, Chi-två-

test, t-test och ANOVA. 

Styrkor: Tydliga 

tabeller och 

diagram vilket gör 

det enkelt att 

hänga med i 

texten.   

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

ej angivet. 

  

Sjuksköterska som 

valde ut deltagarna 

till studien.  

 

Många deltagare, 

vilket gör det 

svårare för 

sjuksköterskan att 

personcentrera och 

komma nära 

deltagarna.  

 

Psykologiska interventioner, så som samtal 

med deltagaren om vad än själv kan göra för 

att förbättra och förhindra depression hade 

positiva effekter på depressionen och efter 

mätningar med BDI kunde det ses att 

depressionen blivit bättre och att depressionen 

även efter studien inte kommit tillbaka.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land    

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Lee, P.L., Yang, Y.C., Huang, C.K., 

Hsiao, C.H., Liu, T.Y., & Wang, 

C.Y. (2017) Effect of exercise on 

depressive symptoms and body 

balance in the elderly. Educational 

Gerontology, 43(1), 33-44, 

doi:10.1080/03601277.2016.1260905 

 

Land: Taiwan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Att undersöka 

effekterna på både 

depressiva symtom 

och kroppsbalans 

genom ett 

träningsprogram. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Kvasiexperimentell  

 

Population: 

Inklusionskriterier: De kunde tala och gå, 

samt inte fått diagnosen demens. De bodde på 

ett äldreboende för veteraner och var män.  

Exklusionskriterier: ej angivet 

 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

 

Bortfall: ej angivet 

Slutgiltig studiegrupp: 21 deltagare, 

medelåldern var 80 år.  

 

Datasamlingsmetod: Experimentgruppen 

fick ett träningsschema under 5 veckor att 

följa och kontrollgruppen fick undervisning i 

hälsa under samma period.  

 

 

 

Analysmetod: Deskriptiv analys, Wilcoxon 

Signed-Rank Test och Mann-Whitney U test. 

Styrkor: Tydliga 

skillnader mellan 

grupperna. 

Mätningar med 

evidensbaserade 

verktyg vilket ger 

studien bra 

kvalitet. 

 

Väl genomförda 

experiment med 

tydliga 

instruktioner och 

utbildade ledare. 

  

Svagheter: 

Få deltagare. 

Exklusionskriterier 

ej angivna.  

 

Man kan se att träning har positiva 

effekter hos personer med depression 

och ses därför som en 

omvårdnadsåtgärd.   

Likaså hade undervisning i hälsa 

positiva resultat på depression.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land    

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Lok, N., Lok, S., & Canbaz, M. 

(2017) The effect of physical 

activity on depressive symptoms 

and quality of life among elderly 

nursing residents: Randomized 

controlled trial. Archives of 

Gerentology and Geriatrics, 70, 

92-98, 

doi:10.1016/j.archger.2017.01.008 

 

Land: Turkiet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Att avgöra hur ett 

fysiskt 

aktivitetsprogram 

för äldre i vårdhem 

påverkat deras 

depressiva symtom 

och livskvalitet. 

Metod: RDT-studie, kvantitativ 

Design: Explorativ 

 

Population: 

Inklusionskriterier: skrivit att vill medverka, fått minst 

10 i poäng på BDI. 

Exklusionskriterier: ha en affektiv sjukdom/störning, 

fysiska nedsättningar, vara med i andra studier eller 

skippa mer än två tillfällen under aktivitetsprogrammet. 

 

BDI och SF-36 mättes innan och efter programmet. 
 
Urval: Systematisk urval. 

 

Bortfall: ej angivet 

Slutgiltig studiegrupp: 80 deltagare, 55% män, 46% 

var gifta,  

 

Datasamlingsmetod:  

Experimentgruppen fick 4 gånger i veckan under 10 

veckor följa ett träningsschema anpassat för äldre.  
 
Analysmetod: Statistisk analys, SPSS, Mann-Whitney 

U test, Wilcoxon Signed-Rank Test.  

Styrkor: 

Tydliga 

skillnader 

mellan 

grupperna. 

Mätningar med 

evidensbaserade 

verktyg vilket 

ger studien bra 

kvalitet.  

 

Väl genomförda 

experiment med 

tydliga 

instruktioner 

och utbildade 

ledare. 

 

  

Svagheter: 

Bortfall och 

urval ej angivet.  

 

Träningsprogrammet hade en 

positiv effekt på depression och 

livskvaliteten hos deltagarna 

förbättrades.  

Därför kan detta träningsprogram 

användas som en 

omvårdnadsåtgärd hos depression 

samt för att förhindra depression 

hos äldre. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land    

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Underwood, M., E.Lamb, 

Sarah., Sheehan, Bart., 

Slowther, A-M., Spencer, A., 

… J.C.Taylor, S., (2013) 

Exercise for depression in 

elderly residents of carme 

homes: a cluster-randomised 

controlled trial.Lancet, 382, 

41-49, doi:10.1016/S0140-

6736(13)60649-2 

 

Land: England 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Att testa om ett 

intensitetsövningsprogram 

skulle minska 

belastningen av 

depressiva symptom hos 

äldre människor boende i 

vårdhem. 

Metod: RCT-studie, kvantitativ 

Design: Explorativ 

 

Population: 

Inklusionskriterier: prata engelska, 

permanent boende på hemmet där 

studien genomförs, 65 år och äldre.  

Exklusionskriterier: för sjuka för att 

medverka, kommunikationssvårigheter, 

de med dödliga sjukdomar, samt de 

som sjuksköterskan på hemmet ansåg 

var för sjuka för att medverka.  

 

Mätningar med GDS och EQ-5D. 

 

Urval: Systematiskt urval. 

 

Bortfall: 398st  

Slutgiltig studiegrupp: 891 deltagare, 

76% kvinnor, medelålder på 86,5 år. 

493 genomförde hela studien och levde 

när studien hade uppföljning året efter. 

 

Datasamlingsmetod:  

Experimentgruppen fick ett 

träningsschema med övningar för 

äldre, 45 min, 2 gånger i veckan i 12 

månader.  

  
Analysmetod: Statistisk analys, 

Kohort- analys och cross-sectional 

analys  

Styrkor: Tydliga 

diagram och 

mätningar med 

evidensbaserade 

mätverktyg.  

Utbildade personal på 

de äldreboenden där 

deltagarna bodde för 

att få bästa effekten 

av 

träningsprogrammet 

Stor population 

Svagheter: 

Studien var dock för 

stor och inte 

tillräckligt 

personcentrerad för 

att kunna se någon 

effekt på depressionen 

av träningen. 

Behandling av 

depression behöver 

vara mer 

personcentrerad och 

innehålla mer samtal 

som stöd till 

träningen.  

 

Studien visade inga skillnader mellan 

experiment och kontrollgrupp och kan 

därför inte påvisa några positiva effekter av 

träning hos depression. 

 


