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Abstract 
Bakgrund: Depression är en vanlig och allvarlig psykisk sjukdom som påverkar hur 
människan mår. Äldre personer är en stor och utsatt population i samhället. Äldre personer 
som bor på vård- och omsorgsboenden upplever ofta ensamhet som kan leda till depression. 
Depression kan i värsta fall leda till suicid om den inte förebyggs. 
Syfte: Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre 
personer med depression inom äldreomsorg. 
Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design baserad på åtta studier vilka sammanställts 
genom en integrerad analys.      
Resultat: Två huvudkategorier framkom. Att skapa välbefinnande beskriver vilka 
förebyggande omvårdnadsåtgärder personalen anser fungera. Att ha brist på resurser och 
bära på en negativ attityd beskriver hur tid och personalbrist påverkar omvårdnaden samt 
vilka negativa attityder personalen bär på. 
Slutsats: Möjligheter till en bra omvårdnad bidrar till att en jag-du-relation kan skapas som 
leder till en personcentrerad omvårdnad, vilket kan vara förebyggande mot depression. Hinder 
i omvårdnaden kan leda till en jag-det-relation vilket kan förvärra depressionen och värsta fall 
leda till suicid hos de äldre personerna. 
Nyckelord: Depression, erfarenheter, vårdpersonal, äldreomsorg, äldre personer.  
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Inledning 
Idag lider 300 miljoner människor i världen av depression, sjukdomen försämrar människors 
förmåga att fungera i vardagen. Depressionen påverkar bland annat skolgången, yrkeslivet 
och vardagslivet för många människor världen över. Behovet av vård för depression ökar 
globalt (WHO, 2017a). Färre än hälften av de som drabbats av depression får någon 
behandling. Det finns flera olika barriärer för att kunna erbjuda rätt vård (WHO, 2017b). 
Risken för att drabbas av psykisk ohälsa ökar när en person utsätts för kriser i livet såsom 
dödsfall, sjukdom och separation. Den äldre befolkningen är en stor grupp som framför allt 
kan råka ut för detta i hög grad. Det finns likväl som hos den yngre befolkningen goda 
metoder och behandlingar för att hantera depression hos den äldre befolkningen. Den äldre 
befolkningens depression blir främst behandlade med psykofarmaka (Sveriges kommuner och 
landsting [SKL], 2016). Kognitiv beteendeterapi och psykologisk samtalsbehandling är nästan 
helt obefintlig som behandlingsmetod bland den äldre befolkningen (Socialstyrelsen, 2012a). 
I dagsläget är ungefär 20 % av Sveriges befolkning 65 år eller äldre och år 2030 beräknas 
cirka 25 % av befolkning vara 65 år eller äldre (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016). Idag 
lider ungefär 2-15 % av de äldre personerna í samhället av depression (Sveriges kommuner 
och landsting [SKL], 2015). 
Trots att depression är vanligt förekommande bland äldre personer tenderar många till att vara 
underdiagnostiserade och obehandlade (Socialstyrelsen, 2012a; WHO, 2017b). Depression 
kan i värsta fall leda till självmord (WHO, 2017a). 
 

Bakgrund 
Depression 
Depression är ett globalt problem som både drabbar den unga och äldre befolkningen (Ferrari 
et al., 2013). Depression och psykisk ohälsa fortsätter att öka, framför allt i de delar av 
världen där mänskliga rättigheter inte respekteras och ekonomiska problem finns. Idag är 
depression en av de främsta anledningarna till funktionsnedsättning i världen (WHO, 2017b). 
Vård som främjar psykisk hälsa prioriteras nu högt av samhället (Grundberg, Ebbeskog, 
Gustavsson & Religa, 2014). Förebyggande arbete är viktigt för att förhindra en ökning av 
depression, men bristen på specialiserad kunskap inom området är stor (WHO, 2017b). 
Depression är en vanlig och allvarlig psykisk sjukdom som påverkar hur en person mår, 
tänker och agerar (American Psychiatric Association, 2013; Rolfner Suvanto, 2014). 

Depressiva symtom 
Det har visat sig att en orsak till att depressiva symtom uppkom var på grund av bristen på 
nära vänner (Santiago & Mattos, 2014). Det är vanligare att kvinnor har depressiva symtom 
än män (Zunzunegui et al., 2007). Diagnosen depression innefattar en rad olika symtom som 
kan vara milda, måttliga och allvarliga. Depressiva symtom hänger samman med kroppsliga 
sjukdomar och funktionsnedsättning (Jerez-Roig, 2016), det har även visat sig att symtomen 
skulle kunna förvärra och öka risken för dödlighet vid kroppsliga sjukdomar (Rolfner 
Suvanto, 2014).   
I tabell 1 listas vanliga exempel på symtom vid depression. Symtomen måste minst ha pågått i 
2 veckor för att kunna diagnostiseras som depression (American Psychiatric Association, 
2013). 
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Tabell 1: 

Psykiska symtom 
• Minskad glädje i aktiviteter 

som tidigare uppskattats 
• Nedstämdhet 
• Känsla av meningslöshet i 

vardagen 
• Skuldkänslor 
• Koncentrationssvårigheter 
• Hämmande i beslutsfattning 
• Tankar på döden 

Fysiska symtom 
• Utmattning 
• Suicidförsök 
• Långsamma kroppsrörelser 
• Sömnrubbning 

 
 
 
 

(American Psychiatric Association, 2013). 

Att upptäcka depression 
För att upptäcka depression grundas bedömningen på information och observationer via 
samtal med personen. Ytterligare information kan sedan hämtas med bland annat 
semistrukturerade intervjuer. Problemet är att verktygen för att upptäcka och identifiera 
depression är främst riktade till den yngre populationen. Det gör det svårare att använda de 
verktyg som finns för att upptäcka depression hos en äldre person, där symtombild inte 
stämmer överens med de “vanliga” kriterierna för depression (Rolfner Suvanto, 2014). 
Äldre generationen visar ofta mer diffusa tecken på depression än den yngre. Symtombilden 
kan därför skilja sig och gör depressionen svårare att upptäcka hos äldre personer. De äldre 
personerna söker ofta vård för kroppsliga besvär som sömnproblem och smärta. De söker mer 
sällan för de typiska symtomen av depression som nedstämdhet (Rolfner Suvanto, 2014). 

Suicid 
Studier visar att 65-75 % av alla äldre som dör på grund av suicid har varit deprimerade tiden 
innan dödsfallet. En fjärdedel av alla självmord i Sverige som begås är av åldersgruppen 
mellan 65 år och äldre (Wærn, 2012). Att män har suicidtankar är betydligt vanligare än hos 
kvinnor (Tan, Wong, Tan, & Wong, 2008). Den population som har högst självmordstal är 
män över 80 år (Westerholm, 2013). En av de större utlösande faktorerna för suicid bland 
män över 80 år var att förlora en partner (Wærn, 2012). Symtom som nedstämdhet och rädsla 
var förknippade med en högre risk till självmordsförsök hos de äldre personerna (Zhang et al., 
2017), även att ha förlorat ett eller flera barn medförde en ökad suicidrisk (Ciulla, 2014). 
Fysisk sjukdom och funktionsnedsättning är en stor anledning till att äldre personer begår 
självmord (Wærn, 2012; Westerholm, 2013). Det var vanligt att äldre personer som begått 
självmord någon gång tidigare i sitt liv utfört ett eller flera suicidförsök. Det har även visat sig 
att den ökade suicidrisken kvarstår många år efter att ett suicidförsök ägt rum. Äldre personer 
som utfört suicidförsök lider ofta av återkommande depressioner och har känslor av 
hopplöshet. De inbillar sig att det inte finns någon hjälp att få och förknippar suicidtankarna 
med skam och vill därför inte berätta självmant om dem (Wærn, 2012). 

Ålderism 
Sveriges problematik med behandling av depression visar sig bland annat genom skillnader i 
vården då den äldre populationen prioriteras lägre än den yngre populationen (Socialstyrelsen, 
2012a). En stor del av de äldre personerna uppgav att de upplevde sig åldersdiskriminerade, 
framförallt äldre män som var lågutbildade och hade det ekonomiskt sämre ställt (Ribbon, 
Kneale, Oliveira, Demakakos & Steptoe, 2014). 
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Ålderism är en av det mest normaliserade fördomarna som finns i dagens samhälle. Ålderism 
är ett begrepp som syftar till förutfattade meningar som baseras på en persons ålder, vilket kan 
leda till diskriminering. Negativa attityder kring åldrandet grundas till stor del i rädslan av att 
bli äldre och att möta döden (Andersson, 2008). 
Det fanns många sjuksköterskor som hade en positiv inställning till att arbeta med äldre 
personer, men en negativ inställning till exempelvis begränsade karriärmöjligheter, bristande 
arbetsförhållanden och en upplevd brist på professionalitet inom äldreomsorgen (Kydd, 
Touchy, Newman, Fagerberg & Engstrom, 2014). 

Ensamhet 
Den äldre personens storlek på socialt kontaktnät hade en stor betydelse för om den äldre 
personen skulle uppleva ensamhet. Bland äldre personer fanns det ett samband mellan 
ensamhet och depression (Domènech-Abella, 2017). Det har även visat sig att ett begränsat 
kontaktnät ökar risken för social isolering, vilket leder i sin tur till en ökad känsla av 
ensamhet (Medvene et al., 2016). De äldre personerna var rädda för att bli ensamma och 
övergivna på vård- och omsorgsboenden, de oroade sig också för att anpassa sig till boendets 
rutiner och att bo med främlingar (Tse, 2007). 

Sjuksköterskans omvårdnad 
I omvårdnaden ska sjuksköterskan arbeta för att främja hälsa och motarbeta ohälsa. 
Sjuksköterskan ska ta tillvara på det friska hos den äldre personen och tillgodose basala och 
specifika omvårdnadsbehov. Arbetet med att planera samt att organisera omvårdnaden kring 
den äldre personen sköts av sjuksköterskan. Utifrån den äldre personens behov ska 
sjuksköterskan leda omvårdnadsteamet genom att prioritera, fördela och samordna 
omvårdnadsarbetet. När en sjuksköterska bedriver omvårdnad används omvårdnadsprocessen 
som omfattas av fem steg. Stegen innebär att samla in fakta om hälsoproblemet, 
problemidentifiering, sätta upp mål kring arbetet, genomförande av omvårdnad och 
utvärdering av resultatet. Sjuksköterskan konsulterar vårdpersonal som arbetar nära den äldre 
personen för att få kompletterande information angående den äldre personens hälsa och 
välbefinnande, till exempel angående nutrition eller aktivitet (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Inom äldreomsorgen arbetar undersköterskor och vårdbiträden nära de äldre 
personerna, vilket leder till att de lär sig tolka olika kroppsliga signaler och uttryck för att 
bedöma deras hälsotillstånd. Det kunde handla om att läsa av kroppsspråk, tyda på skillnader i 
deras vanor, rutiner eller beteenden (James, Fredriksson, Wahlström, Kihlgren, & Blomberg, 
2014). Sjuksköterskan samarbetar även med kuratorer i omvårdnadsteamet, de bidrar med 
psykosocial kompetens som den äldre personen behöver (Wikström, 2010). 

Personcentrerad omvårdnad 
Sjuksköterskan ska arbeta utefter personcentrerad omvårdnad, vilket innebär att den äldre 
personen blir sedd som en unik individ med specifika behov och att värdighet och integritet 
bevaras. Genom att lyssna på den äldre personens berättelse får sjuksköterskan en ökad 
förståelse och kunskap om hälsosituation och vad hälsa betyder för dem. Planering av vård 
sker tillsammans med den äldre personen, även närstående om så önskas (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Att använda personcentrerad omvårdnad har visat sig kunna 
leda till att en god relation mellan sjuksköterskor och äldre personer, vilket främjar 
välbefinnandet och hälsan (Haugan, 2013). Ett tillvägagångssätt för att skapa en 
personcentrerad vård är att tillämpa Bubers relationsfilosofi.  
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Bubers relationsfilosofi 
“Jag-du-relationen” 
En jag-du-relation bidrar till en känsla av delaktighet i de beslut som tas om den egna 
hälsosituationen, vilket också gör att den äldre personen känner sig som en självständig 
individ som har valbara möjligheter. I en jag-du-relation ser den äldre personen och vårdaren 
varandra som subjekt, det vill säga att de uppfattar varandra som unika individer. Båda parter 
är ömsesidiga emot varandra och sätter sig in i den andres situationer känslomässigt. Varje 
“du” är unikt och har individuella färdigheter och förmågor. Kunskap om varandra kommer 
endast fram i den aktuella situationen. “Du:et” som vårdaren möter kan uttrycka sina känslor 
och värderingar genom verbala eller fysiska uttryck. Ett exempel på fysiskt uttryck är när 
ansiktet speglar personliga uttryck och värderingar som inte kan uttryckas med ord (Buber, 
1995). 

“Jag-det-relationen” 
En jag-det-relation mellan vårdpersonal och den äldre personen är objektiv och 
endimensionell, vilket innebär att vårdpersonalen och den äldre personen ser varandra som 
objekt. En jag-det-relation är mer anpassningsbar till somatisk omvårdnad då den fokuserar på 
sakfrågor och faktiska värden. Det kan till exempel handla om tidpunkt för debut av smärta 
eller lokalisering av smärta. Jag-det-relationen kan vara ett arbetssätt inom den somatiska 
omvårdnaden för att få fram sakuppgifter och värden om den äldre personen (Buber, 1995). 

Begreppsdefinitioner 
I föjande avsnitt definieras begrepp som används i studien. 

Vårdpersonal 
I texten beskrivs sjuksköterskans, undersköterskans, vårdbiträdens och kuratorers erfarenheter 
kring omvårdnaden av äldre personer med depression. De definieras som vårdnadspersonal. 
Äldreomsorg 
I studien används begreppet äldreomsorg för att avse vård- och omsorgsboenden och 
hemsjukvård. Vård- och omsorgsboende tillhandahåller bostäder med insatser i form av vård- 
och omsorg för äldre personer (Socialstyrelsen, 2012b). Hemsjukvård innebär hälso- och 
sjukvård när den ges hemma i en persons bostad (Socialstyrelsen, 2013a). 

Äldre personer 
I litteraturstudien används begreppet “äldre personer” för att avse personer över 60 år. 
 

Problemformulering 
Depression är ett globalt problem som drabbar både unga och äldre. Det leder till psykisk 
ohälsa hos de som drabbas. Symtombilden varierar beroende på ålder, då äldre personer 
generellt söker vård för fysiologiska besvär istället för de typiska symtomen av depression, 
som till exempel nedstämdhet. Verktygen för att upptäcka depression är ofta anpassade efter 
den yngre befolkningen, vilket gör depression svårare att identifiera bland äldre personer. Det 
har visat sig att ungefär 65-75 % av de som begått självmord har lidit av depression perioden 
innan självmordet. Äldre personer över 65 år står för en fjärdedel av alla suicidfall som utförs 
i Sverige. Det finns skillnader i omvårdnaden som bidrar till att den äldre befolkningens 
depression prioriteras lägre än den yngre. Det är sjuksköterskan som utformar 
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omvårdnadsarbetet mot depression inom äldreomsorgen och ansvarar för att 
omvårdnadsteamet arbetar personcentrerat. 

Depressionen har en negativ effekt på människors hälsa. Det är därför viktigt att ta reda på 
vad vårdpersonalen har för erfarenheter av omvårdnad vid depression inom äldreomsorgen. 
 

Syfte 
Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer 
med depression inom äldreomsorg. 

Frågeställning 
Vilka möjligheter och hinder finns det för vårdpersonalen i omvårdnaden av äldre personer 
med depression? 
 

Metod 
Design 
En litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes för att besvara studiens syfte. 
Systematisk sökning och manuell sökning genomfördes för att hitta vetenskapliga artiklar. 
Artiklarna granskades och sammanställdes till studien genom en integrerad analys 
(Kristensson, 2014).    

Sökstrategi 
Utifrån syftet identifierades fem olika nyckelbegrepp: Depression, erfarenheter, vårdpersonal, 
äldreomsorg och äldre personer. Synonymer till nyckelorden togs fram och översattes till 
engelska med hjälp av Svensk MeSH. För att få fram lämpliga indexord från sökorden 
användes databasernas thesaurus, vilket gav olika indexord beroende på vilken databas 
sökningen skedde i. Sökningen gjordes i databaserna MEDLINE, CINAHL och PsychINFO. 
Först genomfördes sökningen med indexorden och fritextsökningar separat, några av 
fritextsökningarna trunkerades. Därefter kombinerades sökorden med booleska 
sökoperanderna “OR” och “AND”. Sökorden som var synonymer kombinerades med “OR”. 
Sedan kombinerades “OR-sökningarna” med “AND” för att koppla samman sökorden med 
varandra. Sedan begränsades sökningen med limits (Kristensson, 2014). För övergripande 
sökhistorik till den systematiska sökningen se bifogad Bilaga 1. 
CINAHL 
För att söka på nyckelorden depression, erfarenheter, vårdpersonal, äldreomsorg och äldre 
personer användes trunkerade sökord och ämnesord. Trunkeringarna och ämnesorden som 
representerade samma nyckelord kombinerades med den booleska sökoperanden “OR”. De 
fem olika sökgrupperna kopplades sedan samman med sökoperanden “AND”. 
Begränsningarna var peer reviewed samt tidsperioden för artiklarnas publikationsår 2002-
2017. Se bilaga 1. 

MEDLINE 
För att söka på nyckelorden depression, erfarenheter, vårdpersonal, äldreomsorg och äldre 
personer användes trunkerade sökord och ämnesord. Trunkeringarna och ämnesorden som 
representerade samma nyckelord kombinerades med den booleska sökoperanden “OR”. De 
fem olika sökgrupperna kopplades sedan samman med sökoperanden “AND”. 
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Begränsningarna som användes var tidsperioden för artiklarnas publikationsår 2002-2017. Se 
bilaga 1. 
PsychINFO 
För att söka på nyckelorden depression, erfarenheter, vårdpersonal, äldreomsorg och äldre 
personer användes trunkerade sökord och ämnesord. Trunkeringarna och ämnesorden som 
representerade samma nyckelord kombinerades med den booleska sökoperanden “OR”. De 
fem olika sökgrupperna kopplades sedan samman med sökoperanden “AND”. 
Begränsningarna var peer reviewed samt tidsperioden för artiklarnas publikationsår 2002-
2017. Se bilaga 1. 
Manuell sökning 
De utvalda artiklarnas referenslistor granskades för att söka efter ytterligare artiklar som 
skulle svara på litteraturstudiens syfte. Inga artiklar som ansågs svara på studiens syfte 
hittades i de utvalda artiklarnas referenslistor. 

Utökad systematisk sökning 
En utökad systematisk sökning genomfördes i CINAHL, MEDLINE och PsychINFO genom 
att lägga till fler synonymord till den ursprungliga systematiska sökningen. Dessa var 
“Anxiety” som lades till med den booleska sökoperanden “OR” för att söka på nyckelordet 
“depression”. “Licenced practical nurse”, “nursing, practical” lades till för att söka på 
“vårdpersonal”. “Knowledge”, “health knowledge”, “attitudes, practice” och “nursing 
interventions” lades till som nya ämnesord för att söka på nyckelordet “erfarenheter”. De fem 
olika sökgrupperna kopplades återigen samman med sökoperdanden “AND” tillsammans med 
begränsningarna peer reviewed och publikationsår 2002-2017. Den utökade systematiska 
sökningen gav ytterligare en artikel till resultatet.   

Urval 
Urvalsprocessen av de framsökta artiklarna gjordes i tre steg. I först steget valdes artiklar 
utifrån relevanta titlar. Titelgranskningen i samtliga databaser resulterade 45 utvalda artiklar. 
Steg två genomfördes genom att läsa de 45 artiklarnas abstract, vilket ledde till att 11 artiklar 
valdes ut. I tredje steget lästes de utvalda artiklarna i fulltext och åtta artiklar valdes ut för att 
användas i litteraturstudiens resultat (Kristensson, 2014) 

För att få fram relevanta artiklar till litteraturstudien användes inklusionskriterier och 
exklusionskriterier (Kristensson, 2014). Inklussionskriterier var artiklar som berörde vård- 
och omsorgsboenden eller hemsjukvård. Personer som erhöll vård skulle vara av båda könen, 
60 år och äldre och lida av depression. Studiernas syfte skulle fokusera på vårdpersonalens 
erfarenheter av omvårdnaden vid depression. Exklusionskriterier var vård som sker inom 
primärvård och slutenvård. Artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna eller var 
reviewartiklar och pilotstudier exkluderades från studiens resultat. 

Granskning 
Kvalitétsgranskning av 11 vetenskapliga artiklar skedde på ett kritiskt och systematiskt sätt 
för att bedöma trovärdighet av artiklarna. Granskningen genomfördes med hjälp av Forsberg 
och Wengströms (2015) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier som följdes 
i sin helhet. Först utfördes granskningen enskilt av båda litteraturstudieförfattarna. I 
granskningsprocessen kontrollerades att ett tydligt och välformulerat syfte med eventuella 
frågeställningar fanns, samt att val av design var relevant för att besvara syftet. Efter det 
kontrollerades att artiklarnas metod var tydligt beskriven med tillvägagångssätt, urval, 
mätinstrumenten och analys. Artiklar som ansågs ha beskrivit dessa delar tydligt bedömdes ha 
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god kvalité och inkluderades i denna litteraturstudie. Tre artiklar exkluderades efter 
granskningen på grund av bristande kvalité (Forsberg & Wengström, 2015). Se Bilaga 2 för 
artikelmatris. 

Bearbetning analys: 
Genom en integrerad analys bearbetades innehållet i tre olika steg. I det första steget av 
analysen lästes artiklarnas resultat i helhet för att skapa en överblick och identifiera likheter 
och skillnader i resultatet. I andra steget valdes meningar ut och bröts ned till konkreta 
meningar som innehöll relevant fakta, dessa meningar skapade då två huvudkategorier. I det 
tredje steget identifierades åtta kategorier utifrån likheterna i huvudkategorierna, dessa 
presenteras som underrubriker i resultatet (Kristensson, 2014). 

Tabell 2: Exempel på analysförfarande. 
Meningsenhet Kondensering Huvudkategori Kategorier 

Sjuksköterskor kände att 
terapeutisk relation mellan 
sjuksköterskan och 
patienten var den 
viktigaste faktorn för att 
hjälpa patienten att hantera 
sin depression. 

Vårdpersonalens erfarenheter 
av att skapa en terapeutisk 
relation var att den ansågs 
som den viktigaste metoden 
för att hjälpa den äldre 
personen att hantera sin 
depression 

Att skapa 
välbefinnande 

Att skapa en 
terapeutisk 
relation 

Det stora fokuset på fysisk 
vård och teknisk 
utrustning lämnade 
otillräcklig tid för 
utveckling av terapeutisk 
relation mellan 
sjuksköterskan och patient. 

För mycket fokus låg på 
somatisk vård och teknisk 
utrustning, vilket ledde till 
tidsbrist i utvecklandet av en 
terapeutisk relation. 

Att ha brist på 
resurser och bära 
på en negativ 
attityd 

Att ha brist 
på tid och 
personal 

 

Forskningsetiska överväganden: 
Vid artiklarnas urval var det viktigt att de granskats av en etisk kommité eller hade en utförlig 
beskrivning av etiskt övervägande, samt att deltagarna i de olika studierna hade ett informerat 
samtycke till deltagande. Data som erhållits under skapandet av litteraturstudien har hanterats 
konfidentiellt och obehöriga parter har inte fått ta del av den. Resultatet har presenterats på ett 
objektivt och opartiskt sätt där all data som berört litteraturstudiens syfte har redovisats. Egna 
åsikter, förförståelser och värderingar har åsidosatts för att inte förvränga fakta vid 
framtagning av resultat. Samtliga artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie uppfyller de 
etiska kraven som ställdes av litteraturstudieförfattarna (Forsberg & Wengström, 2015). 
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Resultat: 
Resultatet byggde på studier från USA, Finland, Irland och Australien som publicerats mellan 
årtalen 2001 till 2017. Resultatet resulterade i två olika huvudkategorier med tillhörande 
kategorier. En översikt över artiklarnas förekomst under varje huvudkategori och kategori 
finns presenterad i resultatmatrisen, se tabell 3. 
 
Tabell 3. Resultatmatris 
Huvudkategori: Att skapa välbefinnande Att ha brist på resurser och 

bära på en negativ attityd 

Kategori: • Att skapa en terapeutisk relation 
• Att skapa samvaro 
• Att lära nya omvårdnadsåtgärder 
• Att identifiera riskfaktorer för 

depression 
• Att inte vara ensam 

• Att ha kunskapsbrist 
• Att ha brist på tid och 

personal 
• Att ha negativa attityder 

Vetenskapliga 
artiklar: 

  

Brown, McAvay, Raue, 
Moses & Bruce, 2003 

X  

Choi, Wyllie & 
Ransom, 2009 

X X 

Davidson, Mccabe, 
Mellor, Karantzas & 
George, 2009 

X X 

Eloranta et al., 2010 X  

Liebel & Powers, 2013 X X 

Liebel, Powers & 
Hauenstein, 2014 

X X 

Teresi, Abrams, 
Holmes, Ramirez & 
Eimicke, 2001 

X  

Van Eijk et al., 2004 X X 

Att skapa välbefinnande 
Att skapa en terapeutisk relation 
Vårdpersonalens erfarenheter av att skapa en terapeutisk relation var att den ansågs som den 
viktigaste metoden för att hjälpa den äldre personen att hantera sin depression (Liebel & 
Powers, 2013). Vårdpersonalens erfarenheter av att utveckla en terapeutisk relation var att det 
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fanns möjligheter att rikta mer fokus på den mentala hälsan, för att kunna se personen bakom 
de fysiska symptomen vid depression (Liebel & Powers, 2013; Liebel, Powers & Hauenstein, 
2014). En terapeutisk relation enligt vårdpersonalen karaktäriserades av ömsesidiga 
konversationer, förtroende och en icke-dömande attityd. Vårdpersonalen beskrev att täta 
hembesök och att samma vårdpersonal besökte de äldre personerna skapade och bevarade en 
terapeutisk relation (Liebel & Powers, 2013). I de fall som anhöriga till de äldre personerna 
inte engagerade sig i omvårdnaden upplevde vårdpersonalen att de själva blev som en familj 
för de äldre personerna (Choi, Wyllie & Ransom, 2009). Vårdpersonalen berättade om egna 
erfarenheter och liknande situationer som den äldre personen kunde relatera till, vilket bjöd in 
till och skapade möjligheter att utveckla den terapeutiska relationen. När en terapeutisk 
relation skulle skapas underlättades processen enligt vårdpersonalen genom att de ställde 
frågor kring den äldre personens livs- och hälsosituation samt att de erbjöd motiverande 
samtal (Liebel et al., 2014). För att lättare kunna skapa en terapeutisk relation ville 
vårdpersonalen ha riktlinjer att följa (Choi et al., 2009). 
Att skapa samvaro 
Utifrån vårdpersonalens erfarenheter ansågs gruppaktiviteter vara förebyggande och 
behandlande mot depression. Gruppaktiviteter som t.ex. bingo eller livemusik främjade social 
interaktion och hjälpte de äldre personerna att stärka välbefinnandet. Genom att de äldre 
personerna fick komma ut från sina rum och träffa andra människor så förhindrades social 
isolering beskrev vårdpersonalen. Vårdpersonalen påpekade att det var viktigt med varierande 
gruppaktiviteter för att upprätthålla intresset av aktivt deltagande. Enligt vårdpersonalen var 
det dessutom nödvändigt att anordna enskilda aktiviteter för äldre personer som inte orkade 
delta på gruppaktiviteterna, det kunde ske med enbart vårdpersonal eller tillsammans med 
närstående (Choi et al., 2009). 
Att lära nya omvårdnadsåtgärder 
Vårdpersonalens erfarenheter visade att det fanns ett intresse av att lära sig nya strategier 
inom omvårdnad vid depression (Liebel & Powers, 2013). Psykosocialt stöd och bemötande 
av den äldre personen, samt att lära sig mer om att anordna stödgrupper var viktigt enligt 
vårdpersonalen. Vårdpersonalen ansåg att få kunskap i att stötta de äldre personerna vid 
förlust av anhöriga eller vänner var betydelsefullt. Vårdpersonalen ville även bli medveten om 
vilka behandlingar som kunde erbjudas, samt få mer kunskap i hur dessa implementeras i 
omvårdnaden. Vårdpersonalen var mottaglig för att lära sig nya metoder för att motivera de 
äldre personerna att ta hand om sig själva (Van Eijk et al., 2004). Fortbildning önskades för 
att skapa en tydligare roll i vad vårdpersonalen skulle göra i omvårdnaden av äldre personer 
som var deprimerade. (Liebel & Powers, 2013). Vårdpersonalen önskade fortbildning för att 
bli mer uppmärksamma och preciserade i tolkning av symtom av depressions för att se hur de 
utvecklar sig. Detta även för att kunna urskilja depression från demens och ångest (Choi et al., 
2009). Vårdpersonalen ansåg att det var viktigt att involvera familjen i omvårdnaden, bidra 
med psykosocialt stöd samt att den äldre personen bad om hjälp och accepterade den hjälp 
som erbjöds (Liebel & Powers, 2013).  
Att identifiera riskfaktorer för depression 
Vårdpersonalen beskrev att de hade identifierat olika riskfaktorer som kunde utveckla 
depression. De beskrev förlust av anhöriga eller att tvingas lämna sitt hem, sina vanor och 
livsstil för att flytta till vård- och omsorgsboende. Vårdpersonalen identifierade en riskfaktor i 
när de äldre personerna flyttat till ett vård- och omsorgsboende, detta eftersom det kunde 
bidra till en upplevelse av förlorad kroppslig kontroll till vårdpersonalen (Choi et al., 2009). 
Vårdpersonalen identifierade att risken för att drabbas depression var högre bland äldre 
personer över 80 år (Teresi, Abrams, Holmes, Ramirez & Eimicke, 2001). Vårdpersonalen 
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beskrev att det var viktigt att kunna tolka den äldre personens kroppsspråk och uttryck när de 
inte kunde kommunicera adekvat för att kunna identifiera depression (Choi et al., 2009). Att 
upptäcka symtom av depression i ett tidigare skede påstod vårdpersonalen skulle underlätta 
det förebyggande arbetet av depression (Brown, McAvay, Raue, Moses & Bruce, 2003; Choi 
et al., 2009). 

Att inte vara ensam 
Vårdpersonalen menade att äldre personer med depression inte skulle lämnas ensamma och 
att fler åtgärder bör vidtas för att motarbeta ensamhet (Davidson, Mccabe, Mellor, Karantzas 
& George, 2009). Vårdpersonalen upplevde att äldre personer hade svårt att uttrycka sina 
känslor och inte visste hur de skulle hantera dem, därmed uttryckte de inte sina känslor av 
ensamhet. När den äldre personen isolerade sig eller drabbades av social inskränkning, som 
till exempel förlust av rörelsefrihet eller avsaknad av nära anhöriga påstod vårdpersonalen att 
ensamheten kunde vara en bakomliggande faktor till depression (Choi et al., 2009). 
Vårdpersonalen påpekade att de var oroliga över de äldre personernas känsla av ensamhet. 
Det fanns svårigheter med att involvera anhöriga till att engagera sig i omvårdnaden, vilket 
kunde leda till att de äldre personerna kände sig ensamma (Choi et al., 2009; Eloranta et al., 
2010). 

Att ha brist på resurser och bära på en negativ attityd 
Att ha kunskapsbrist 
Vårdpersonal beskrev att de hade för lite utbildning kring att genomföra psykosociala åtgärder 
och bemötande för äldre personer vilket ibland ledde till att depressionen förvärrades hos de 
äldre personerna (Choi et al., 2009). I brist på kunskap om depression försökte vårdpersonalen 
uppmuntra den äldre personen genom att använda humor, detta för att slippa hantera de äldre 
personernas depression (Liebel & Powers, 2013; Liebel, Powers & Hauenstein 2014). En 
annan orsak till att vårdpersonalen avsiktligt avstod från att jobba med vissa äldre 
deprimerade personer var rädslan av att säga något fel som skulle förvärra situationen. 
Vårdpersonalens beskrev att den främsta orsaken till att de kände osäkerhet för att utforska 
den äldre personens känslomässiga behov var bristen på specialiserad kunskap inom 
kommunikationsfärdigheter (Liebel & Powers, 2013). 

Att ha brist på tid och personal 
Brist på tid och personal bidrog till att vårdpersonalen inte hade möjlighet att skapa relationer 
till de äldre personerna (Choi et al., 2009). Vårdpersonalens erfarenheter av att utveckla en 
relation till den äldre personen påverkades negativt av att för mycket fokus låg på somatiska 
sjukdomar och att tiden inte räcker till för att utveckla relationen (Liebel & Powers, 2013). 
Resurserna räckte inte till för att utföra individuell terapi enligt vårdpersonalen vilket ledde 
till att äldre personer som isolerade sig inte heller fick den uppmärksamhet de behövde. Enligt 
vårdpersonalen orsakade personalbrist i omvårdnadsteamet förseningar i äldre personers 
omvårdnad. Vårdpersonalen beskrev att brister i kommunikationen mellan olika professioner 
var en av de grundläggande orsakerna till tidsbrist och fördröjningar i omvårdnaden (Choi et 
al., 2009). De beskrev även att de hade svårt att hinna utföra dagliga arbetsuppgifter, speciellt 
om de blev distraherade av långdragna konversationer med de äldre personerna (Van Eijk et 
al., 2004). 

Att ha negativa attityder 
Vårdpersonalen såg depression som något som berodde på den äldre personens ålder. 
Vårdpersonalen påstod också att de trodde att depression var en normal reaktion på att den 
äldre personens anhöriga avlidit (Davidson et al., 2009; Liebel & Power, 2013). Under 
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vårdplanering uteslöts ofta den äldre personen på grund av vårdpersonalens generaliserande 
av att äldre personer lider av kognitiv nedsättning. De äldre personerna ansågs därför inte 
kunna redogöra för sina behov av vård och stöd (Choi et al., 2009). Vårdpersonalen ansåg att 
det fanns svårigheter i att implementera nya metoder i omvårdnaden, det var på grund av den 
föråldrade synen av att depression inte var möjlig att behandla hos äldre personer (Choi et al., 
2009; Liebel & Powers, 2013). Det medför att de äldre personers mentala hälsa inte 
utvärderades tillräckligt (Choi et al., 2009). 

Resultatsammanfattning: 
Att skapa en terapeutisk relation och att skapa samvaro gav möjligheter till en förbättrad 
omvårdnad. Vårdpersonalen önskade fortbildning för att bli mer specialiserade kring att ge 
psykosocialt stöd och förbättra omvårdnaden för deprimerade äldre personer. Vårdpersonalen 
identifierade olika riskfaktorer för depression som till exempel ensamhet eller att flytta till ett 
vård- och omsorgsboende. Äldre personer som var deprimerade skulle inte lämnas ensamma 
enligt vårdpersonalen. I brist på kunskap om depression kände vårdpersonalen sig osäkra och 
rädda för att göra fel i omvårdnaden till de äldre personerna. En stor del av vårdpersonalen 
hade ett föråldrat synsätt på äldre personer som ledde till hinder i omvårdnaden. Tid- och 
personalbrist gjorde att omvårdnaden av äldre personer blev lidande. 
 

Diskussion: 
Metoddiskussion: 
En litteraturstudie genomfördes med beskrivande design. Litteraturstudien genomfördes 
eftersom målet var att sammanställa den redan befintliga forskningen inom det valda området. 
Den valda designen kan ha påverkat resultatet i litteraturstudien genom att tolkningar av 
faktan kan ha skett på ett annat sätt än vad artikelförfattarna menar i de olika studierna. 
Alternativet var att genomföra en empirisk studie med kvalitativ ansats. För att få en djupare 
förståelse kring vårdpersonalens erfarenheter och en lokal uppfattning av det aktuella läget 
(Kristensson, 2014). 
Sökstrategi 
Sökning av artiklar gjordes i MEDLINE, CINAHL och PsychINFO, eftersom de innehåller 
vetenskaplig artiklar som berör det vårdvetenskapliga området (Kristensson, 2014). 
Sökningen på de tre databaserna gav för få relevanta artiklar, därför utökades 
litteratursökningen genom att söka i databasen PubMed, som även den innehåller artiklar 
inom vårdvetenskap (Kristensson, 2014). PubMed gav inga nya artiklar och uteslöts därför 
från studien. Sökorden som användes var nyckelbegrepp taget ur syftet, utifrån nyckelorden 
hittades synonymer och indexord. På så sätt specificerades sökträffarna för att passa studiens 
syfte och irrelevanta artiklar sorterades bort (Kristensson, 2014). För att minimera risken till 
att sökningen skulle bli för begränsad, gjordes ett flertal försök till att bredda sökningen 
genom att testa att plocka bort vissa synonymord från den systematiska sökningen. Sökningen 
genererade fler träffar, men inga ytterligare artiklar ansågs passa studiens syfte. Det är en 
styrka i studien att sökorden provats fram för att se vilka synonymer och indexord som gav 
tillräckligt antal träffar, men samtidigt med relevant resultat. Det ursprungliga syftet var att 
beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer med depression 
inom äldreomsorg. Sökningarna genererade för få studier som berörde enbart sjuksköterskans 
erfarenheter. Det ledde till att syftet breddades till att inkludera fler yrkeskategorier inom 
omvårdnad, vilket gjorde att fler artiklar kunde inkluderas. Syftet blev istället att beskriva 
vårdpersonalens erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer med depression inom 
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äldreomsorg. Breddningen av syftet till att beskriva vårdpersonalens erfarenheter försvagade 
studien. Det hade varit bättre och mer konkret att förhålla sig till att beskriva endast 
sjuksköterskans erfarenheter. Ursprungligen begränsades sökningen till artiklar publicerade 
mellan årtalen 2007-2017. Det gav för få relevanta artiklar och därför utökades sökningen till 
publiceringar mellan årtalen 2002-2017. Det resulterade i ytterligare två adekvata artiklar som 
inkluderades till litteraturstudien. Att öka artiklarnas publikationsår gav litteraturstudien mer 
styrka i resultatet eftersom mer data kunde samlas in. Att artiklarna skulle vara för gamla och 
bidra med fakta som inte var aktuell kunde påverka litteraturstudiens styrka negativt. Men de 
äldre artiklarnas resultat motsvarade de nyare artiklarnas fakta, vilket minskade risken till att 
artiklarna bidrog med irrelevant och föråldrad forskning. 
Manuell sökning 
Referenslistorna i de inkluderade artiklarna granskades men detta genererade inga artiklar 
som passade syftet. Det finns flera olika metoder till att genomföra manuella sökningar på. 
Bland annat att ta kontakt forskare inom området för att få aktuell information (Forsberg & 
Wengström, 2015). Vilket hade kunnat generera fler artiklar till resultatet och därmed tillfört 
styrka. 
Utökad systematisk sökning 
I den utökade systematiska sökningen erhölls ett ökat antal träffar men inga artiklar som 
ansågs svara till syftet. En artikel som hittades och vars abstract granskades. Eftersom den 
berörde vårdpersonalens erfarenheter av ett särskilt skattningsinstrument av depression så 
studerades bakgrunden och referenslistan för att hitta en artikel som handlade om 
vårdpersonalens erfarenheter av omvårdnad vid depression. Det hittades en artikel från 2001 i 
referenslistan som ansågs svara till syftet. Detta medförde ett undantag i begränsningen för 
publikationsår utökades till 2001-2017. 
Urval 
Både kvantitativa och kvalitativa studier har inkluderats i resultatet. Kvalitativa studier 
inkluderades eftersom de stämmer överens med avsikten att beskriva erfarenheter. 
Kvantitativa studier inkluderades för att få med studier som studerat en större population 
vilket ger ett mer generaliserbart resultat att ta del av (Kristensson, 2014). Sammanlagt består 
litteraturstudien av åtta artiklar vilket kan ses som både en styrka och svaghet. Styrkan i 
arbetet var att det undersöker ett problemområde som är relativt outforskat. Detta styrks 
genom att flertal sökningar i de olika databaserna genomfördes, men genererade ändå inte fler 
adekvata artiklar. Möjligheten att kunna göra fler omfattande jämförelser av artiklarnas 
resultat minskade eftersom antalet artiklar inte var mer än åtta. Begreppet äldre i denna studie 
avser personer som är 60 år och äldre. I den systematiska sökningen användes sökordet 
“aged” som är ett begrepp som innefattar åldern 65 till 79 år och sökordet “aged, 80 and over” 
som innefattar personer som är över 80 år (Karolinska institutet, 2017). Sökorden i denna 
litteraturstudie var menat att träffa vårdade personer av ålderskategorin 65 år och äldre. Det 
innebar att artiklar som innefattade personer i åldersgruppen 60 år och äldre inkluderades 
manuellt. I Sverige har vi en hög medellivslängd jämfört med många andra länder i Europa 
och i övriga världen (Statistiska centralbyrån, 2017). Det kan innebära att i länder med lägre 
medellivslängd kan individer anses vara äldre i tidigare ålder jämfört med i Sverige. Det gör 
det svårt att säga när en människa uppnår en ålder för att anses vara äldre. För att förhålla sig 
till litteraturstudiens syfte och enbart fokusera på de professionellas erfarenheter, har familj 
och närståendes erfarenheter av omvårdnaden till de äldre personerna exkluderats. Om 
närståendes åsikter hade inkluderats hade det kunnat generera känslomässiga infallsvinklar. I 
litteraturstudien inkluderades artiklar som var från flera kontinenter för att få ett resultat som 
kan vara möjligt att relatera till större delar av världen och inte begränsas till ett visst 
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geografiskt område. Det har bidragit till fakta av erfarenheter som eventuellt kan skifta 
beroende på vilken kultur artiklarna kommer ifrån. Två av de valda studierna är utförda av 
nästa samma uppsättning forskare som undersöker en liknande population men med olika 
syften (Liebel & Power, 2013; Liebel, Powers & Hauenstein, 2014). En nackdel utifrån detta 
kan vara att författarnas förförståelse kan påverka resultatet. Två artiklar där även den äldre 
personens erfarenheter av vården beskrivs har inkluderats (Eloranta et al., 2010; Teresi et al., 
2001). Det går att urskilja vad de äldre personerna har för erfarenheter och vad 
vårdpersonalen har för erfarenheter. Från artiklarna inkluderades enbart det vårdpersonalen 
påstod och exkluderade allt som handlade om de äldre personernas åsikter. I en artikel 
studerades flera olika ålderskategorier (Teresi et al., 2001). Den studien inkluderades eftersom 
det går att urskilja fakta som baseras på omvårdnad till personer över 65 år. 

Granskning 
Bedömningen baserades på Forsberg och Wengströms granskningsmallar och de valdes 
utifrån de utvalda artiklarnas design för att få passande kriterier till varje artikel. 
Kvalitetsgranskningen utfördes först individuellt för att litteraturstudieförfattarna skulle få 
egna uppfattningar om varje enskild artikels kvalité. Sedan granskade 
litteraturstudieförfattarna artiklarnas kvalité tillsammans för att jämföra och diskutera grad av 
uppfyllda kriterier i samtliga artiklar. Därefter beslutades vilka artiklar som kunde inkluderas 
i litteraturstudien med hänsyn till om de uppnådde en acceptabel nivå av kvalité. I de 
kvalitativa artiklarna granskades trovärdighet och överförbarhet medan validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet granskades i de kvantitativa artiklarna. Om litteraturstudieförfattarna 
var eniga om synpunkter kring uppnådd nivå av kvalité så ansågs tillförlitligheten vara 
starkare. Innehållet i de utvalda artiklarna granskades objektivt utan att influeras av personliga 
värderingar för att inte påverka resultatet i litteraturstudien (Kristensson, 2014). Det är möjligt 
att litteraturstudieförfattarna kan ha påverkat varandra vid diskussion av kvalité och att 
relevanta synpunkter på grund av detta fallit bort. 
Bearbetning analys     
Efter den integrerade analysen samlades allt stoff och skrevs ned i ett dokument för att få en 
överblick på resultatet som utvunnits ur artiklarna. Det bidrog till att förhindra att relevant 
fakta skulle falla bort ur resultatet. Därefter förkortades texten genom att endast behålla ord 
och meningar som var relevanta. Överflödiga ord och meningar som inte ansågs vara bärande 
för resultatet sållades bort. 

Resultatdiskussion: 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av omvårdnad till 
äldre personer med depression inom äldreomsorgen. Resultatet i litteraturstudien visade 
vårdpersonalens erfarenheter av att skapa en terapeutisk relation, skapa samvaro och att 
identifiera riskfaktorer var förebyggande omvårdnadsåtgärder mot depression. Det var även 
viktigt att inte lämna deprimerade äldre personer ensamma. Resultatet visade även 
erfarenheter av att ha brist på resurser och att ha negativ attityder som försvårar omvårdnaden 
vid depression hos äldre.   

Jag-du-relationen   
Att skapa en terapeutisk relation ansågs av vårdpersonalen som en viktig del av arbetet i att 
förebygga depression. Det handlar om att sätta den äldre personen i centrum för att se 
personen bakom sjukdomen menar Buber (1995), vilket också framkom i resultatet av denna 
litteraturstudie. I jag-du-relationen är det viktigt att båda individerna ser varandra som 
självständiga personer som är delaktiga och kan påverka sina egna beslut (Buber, 1995). 
Vårdpersonalen beskrev att den terapeutiska relationen bestod av ömsesidiga konversationer, 



 
 

  17   

förtroende och en icke-dömande attityd. Ett genuint intresse för den äldre personen samt att 
dela med sig av personliga erfarenheter var framgångsrika sätt för att skapa en terapeutisk 
relation. Ett antagande är att jag-du-relationen och en så kallad terapeutisk relation är två 
begrepp som kan anses vara nära besläktade. Det kan även vara lättare att skapa en terapeutisk 
relation om vårdpersonalen förhåller sig till att skapa en jag-du-relation. Eventuellt kan det 
vara så att om en jag-du-relation inleds så blir relationen terapeutisk och personcentrerad. 
Vilket då skulle innebära att skapa terapeutisk relation är en möjlighet för att skapa en god 
omvårdnad. Att bedriva en personcentrerad omvårdnad hör dessutom till sjuksköterskans 
arbetsuppgift (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).   

Sjuksköterskan har i uppgift att leda omvårdnadsteamet utifrån den äldre personens behov och 
anpassa omvårdnaden därefter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), samtidigt är det viktigt 
att bemöta varje äldre person som en individ istället för se dem som en patient med en 
diagnos (Shattell, Starr & Thomas, 2007). Det kan då vara praktiskt att föregå med att inleda 
en jag-du-relation med de äldre personerna. Detta för att leda personalen till att följa samma 
arbetssätt i omvårdnaden vid depression. Vårdpersonalens erfarenheter i denna litteraturstudie 
var att skapa samvaro var en viktig möjlighet för att främja ett socialt liv bland äldre personer. 
En sjuksköterska skulle på ett vård- och omsorgsboende kunna anordna olika typer av 
gruppaktiviteter tillsammans med övrig vårdpersonal för att skapa samvaro. Det kan vara ett 
sätt att få de äldre personerna att engagera sig socialt genom olika gruppaktiviteter finns 
tillgängliga på vård- och omsorgsboenden. En annan typ av aktivitet som visat sig vara 
hälsofrämjande är fysisk aktivitet. Det har även visat sig bidra med god effekt i behandling av 
depression genom att förbättra bland annat mental hälsa, social funktion och energinivåer 
(Lok, Lok & Canbaz, 2017). Det skulle kunna vara till hjälp för vårdpersonal så att de äldre 
personernas energinivåer ökar så att de eventuellt orkar delta i aktiviteter av olika slag. Vad 
gäller äldre personer i behov av hemsjukvård är ett antagande att om de ska kunna delta i 
liknande former av samvaro kan det vara bra att komma i kontakt med ideella organisationer. 
Eftersom det civila samhället utgör en viktig del i förebyggandet av depression (SCB, 2015). 
Sjuksköterskan inom hemtjänsten skulle då kunna arbeta mer med att se till att äldre personer 
får tillräckligt med fysiskt stöd för att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet för att 
motverka ensamhet och social isolering. De ideella organisationerna fyller en bra funktion för 
att de äldre personerna ska känna sig sedda och behövda i olika sociala nätverk. I kontrast är 
det vanligt att energin och kraften inte räcker till, och den äldre personen blir alltmer beroende 
av vårdinsatser. Oftast försvinner de sociala nätverken och de äldre personerna träffar för det 
mesta endast stressad vårdpersonal och anhöriga (Westerholm, 2013). En synpunkt är att vid 
all bedrift av gruppaktiviteter kan det vara viktigt att tillämpa en jag-du-relation för att lyssna 
på vad den äldre personen har för vilja, önskemål och intresse av att delta på gruppaktiviteter 
och för att kunna uppmuntra de äldre personernas engagemang för ökad samvaro. Att vara 
ensam är en bidragande faktor till att utveckla depression eftersom ensamhet och depression 
har ett signifikant samband (Boman, 2016; Domènech-Abella, 2017). Äldre personer såg 
ensamhet som en privat angelägenhet som de helst inte vill ha hjälp med (Kharicha et al., 
2017). Vårdpersonal beskrev att äldre personer ofta hade svårt att hantera sina känslor av 
ensamhet, vilket bidrog till att de inte talade om dem (Choi et al., 2009). En relation som var 
förtroendefull mellan den äldre personen och vårdpersonalen var viktigt för skapandet av en 
kommunikation där de äldre personerna vågade berätta om sina problem (Wadell & Skärsäter, 
2007). Att de äldre personerna bad om hjälp och accepterade hjälpen som erbjöds kan vara en 
bidragande faktor till framgångsrik omvårdnad (Liebel & Powers, 2013). Sjuksköterskan har 
ansvar för omvårdnaden och kan i arbetet utgå från en jag-du-relation för att sätta den äldre 
personen i centrum, vilket kan hjälpa den äldre personen att motverka sin ensamhet. Det kan 
handla om att informera om att ensamhet är en riskfaktor till depression för att den äldre 
personen ska förstå vikten av att få och ta emot hjälp. Eftersom de äldre personerna kan ha 
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bristande ork och energi till att diskutera sin ensamhet så skulle det kunna underlätta om 
personalen kunde ta upp problemet med till exempel anhöriga för att se om de skulle kunna 
hjälpa till. Även ta upp ensamheten i vårdplanering med läkare så snabbt som möjligt för att 
kunna ge god omvårdnad till den äldre personen. För att förebygga depression kan det vara 
fördelaktigt att identifiera ensamhet i ett tidigt skede och motivera den äldre personen att ta 
emot hjälp innan ensamheten utvecklar sig till depression. 
Relationen mellan sjuksköterskan och den äldre personen har visat sig spela en betydande roll 
för att förebygga depression. I de fall som sjuksköterskan omsorgsfullt arbetade med att 
utveckla en relation med den äldre personen så minskade depressionen (Haugan, Innstrand., 
& Moksnes, 2013) Att tidigt identifiera tecken på depression är mycket viktigt för att 
förebygga suicid. Precis som vårdpersonal får kompetens i ABC-bedömningar inom 
akutsjukvård, borde vårdpersonal få en likvärdig utbildning i att identifiera eventuell 
depression och suicidrisk bland äldre personer (Westerholm, 2013). 
I motsats till jag-du-relationen finns även den så kallade jag-det-relationen. Den är objektiv 
och kan passa bättre inom somatisk omvårdnad vid sakfrågor och provvärden (Buber, 1995). 
Omvårdnad av depression som att till exempel skapa en terapeutisk relation kan inte gynnas 
till önskad grad när sjuksköterskan ser den äldre personen som ett objekt. Det gäller att lära 
känna och förstå den äldre personen, det är nödvändigt för att försöka bedöma hur den äldre 
personen känner (James et al., 2014). 

Jag-det-relationen 
Litteraturstudiens resultat visar på flera olika hinder för att äldre personer med depression ska 
få rätt omvårdnad. Negativa attityder hos personalen, bristen på tid och personal samt 
avsaknad av rätt kunskap kan försämra omvårdnaden. Ett antagande är att varje hinder 
förhindrar personalen att sätta den äldre personen i centrum och ge förebyggande omvårdnad 
mot depression. Det kan även vara så att för varje hinder som uppstår ökar risken för att en 
jag-det-relation uppstår mellan personal och den äldre personen. 

Det framkom i denna litteraturstudie att på grund av bristen på resurser så hann 
vårdpersonalen inte tillämpa en terapeutisk relation. Ett antagande är att möten mellan 
vårdpersonal och äldre personerna blev opersonliga eftersom tiden inte fanns till att utveckla 
relationen. De äldre personernas behov sattes då förmodligen inte heller i centrum och det 
skulle kunna liknas vid tillämpandet av en jag-det-relation. Jag-det-relation innebär att 
personalen ser den äldre personen som ett objekt. Relationen grundas i sakfrågor som 
fokuseras på fysiska symtom. När omvårdnaden byggs upp på en jag-det-relation till den äldre 
personen så bidrar det till att den psykiska hälsan och välbefinnandet försämras (Buber, 
1995), vilket kan leda till depression (American Psychiatric Association, 2013). I arbetet som 
sjuksköterska är det viktigt att kunna skapa en dialog med den äldre personen, så att de får 
möjligheten att vara delaktiga i omvårdnaden. De äldre personerna kan då tillgodoses med en 
personcentrerad omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska ge den omvårdnad 
som främjar den äldre personens hälsa, vilket varje människa har rätt till (ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor, 2002). 

Om den äldre personen önskar sig en jag-det-relation kan det uppstå ett etiskt dilemma, men 
det kan också uppstå en jag-du-relation om vårdpersonalen följer den äldre personens 
önskemål. Vårdpersonalen tvingas välja mellan att inleda en jag-det-relation, som är objektiv 
och baserad på sakfrågor. Eller att försöka tillämpa en jag-du-relation, då det skulle kunna 
främja den äldre personens hälsa mot sin vilja. Vårdpersonalens dilemma blir om de ska följa 
den äldre personens vilja eller försöka övertyga personen om att vara mottaglig för en jag-du-
relation. Tänkbart hypotetiskt scenario kan vara att en äldre person är deprimerad och socialt 
isolerad och vid kontakt med vårdpersonal så vill inte personen ha någon djupare relation. 
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Den äldre personen i scenariot vill bara att vårdpersonalen ska utföra sina arbetsuppgifter för 
att sedan gå. Ska vårdpersonalen i scenariot acceptera detta förhållningssätt mot den äldre 
personen eller försöka övertyga personen om att öppna upp sig för att vara mottaglig till en 
relation till vårdpersonal eller andra. Det går att ifrågasätta vad som gör den äldre personen 
nöjd i scenariot. Samtidigt kan detta ses från en annan aspekt genom att vårdpersonal visar 
respekt för den äldre personen som vill ha en jag-det-relation. Vilket skulle innebära att 
vårdpersonalen sätter den äldre personens vilja i centrum och därmed bedriver en 
personcentrerad omvårdnad utifrån en jag-du-relation. 

Ålderismen är en djupt förankrad fördom ur ett samhällsperspektiv, även fast de flesta är helt 
omedvetna om det. Det har lett till att samhället har generaliserat de äldre personerna som en 
homogen grupp, vilket i sin tur har lett till att fördelningen av hälsoresurser till de äldre 
personerna prioriteras lägre. Ålderism orsakar diskriminering likväl som rasism och sexism, 
vilket ger en skadlig effekt på de äldre personernas psykiska hälsa. (WHO, 2016). Ett 
antagande är att synen på äldre personer måste förändras genom att betrakta de äldre 
personerna som unika individer. Diskrimineringen och fördomarna kan leda till att 
vårdpersonal ser de äldre personerna som mindre värda och endast ägnar tid till de praktiska 
arbetsuppgifterna, istället för att engagera sig i den äldre personens liv och välmående. En 
tanke kan vara att det finns liknande karaktärsdrag mellan åldersimen och jag-det-relationen 
och vårdpersonal skulle kunna ha nytta av att bli medvetna om fenomenet för att undvika att 
skapa en jag-det-relation. 

Resultatet pekar på att kunskapsbristen är ett hinder i omvårdnaden. Det framgår också att 
vårdpersonal medvetet undviker att arbeta med vissa äldre personer som är deprimerade för 
att de inte har tillräcklig med kunskap om hantering av depression. Det kan också vara en 
orsak till att vårdpersonal har förutfattade meningar om äldre personer. Äldre personer som 
har suicidtankar och flyttar in på vård- och omsorgsboende blir inte av med dessa under ett år 
(Raue et al. 2007). Det skulle kunna vara ett tecken på att vårdpersonalen har brist på 
utbildning och inte heller vet hur de ska hantera de äldre personernas suicidtankar för att göra 
sig av med dem. Kunskapsbristen kan vara en faktor till omedvetenhet av den stereotypiska 
bilden om den äldre personen som kan ligga till grund för en jag-det-relation.   

Ur ett genusperspektiv bemöts många äldre personer som är deprimerade olika beroende på 
vilket kön de har. Det var dubbelt så många kvinnor som diagnostiserats med depression än 
män, men det var betydligt fler äldre män som begått självmord (Socialstyrelsen & Sveriges 
kommuner och landsting, 2013). Det kan bero på att mäns hälsoproblem utreds oftare efter 
somatiska sjukdomar medan kvinnors hälsoproblem oftare utreds efter psykiska sjukdomar 
(SKL, 2014). Det skulle kunna innebära att det finns många äldre personer som blir 
feldiagnostiserade och kanske får fel behandling (WHO, 2017b). Ett antagande är att 
vårdpersonalens inte engagerar sig i de äldre personernas hälsohistoria och bara lägger 
objektiv uppmärksamhet på de fysiska symtom som uppstått, vilket en jag-det-relationen 
karaktäriseras av. Det kan tyda på att ålderismen bidrar till att äldre personer inte tas på allvar, 
tillsammans med att förutfattade meningar kring män och kvinnors hälsotillstånd gör så att 
jag-det-relationer uppstår inom äldreomsorgen.         

Ett antagande är att det är nödvändigt att belysa olika hinder i omvårdnaden för att skapa en 
ökad förståelse för vårdpersonalen om vad som hindrar en god omvårdnad. Att som 
vårdpersonal veta vilka åtgärder som skapar välbefinnande är viktigt för att kunna ställa krav 
på tillräckliga resurser och utbildning för att ge den omvårdnaden som ger önskad effekt. Att 
det finns lite forskning som visar vilka omvårdnadsåtgärder vårdpersonalen använder sig av 
kan vara ett tecken på okunskap inom området.      
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Det kan vara så att om omvårdnaden byggs upp på en jag-det-relation kan det leda till att den 
äldre personen känner sig som ett objekt. Det kan vara viktigt att sätta den äldre personens 
behov i centrum för att förebygga och lindra depression, om detta inte utförs kan det i värsta 
fall leda till att suicidrisken ökar och att allt fler äldre människor dör på grund av självmord.  

Slutsats 
Möjligheter till en bra omvårdnad vid depression bland äldre personer kan vara att skapa en 
terapeutisk relation, skapa social samvaro, lära nya omvårdnadsåtgärder, identifiera 
riskfaktorer och att den äldre personen inte är ensam. Det bidrar till att en jag-du-relation kan 
skapas som leder till en personcentrerad omvårdnad som kan vara förebyggande mot 
depression. Hinder i omvårdnaden som att ha kunskapsbrist, brist på tid och personal och ha 
negativa attityder kan leda till en jag-det-relation vilket kan förvärra depressionen och värsta 
fall leda till suicid hos de äldre personerna. 

Klinisk relevans 
Litteraturstudiens resultat kan komma att vara till nytta för sjuksköterskor och vårdpersonal 
genom att bidra med en ökad förståelse och uppfattning om depression bland äldre personer. 
Kunskapen från litteraturstudien kan även belysa stigmatiseringen av ett föråldrat synsätt som 
lever kvar bland vårdpersonalen om äldre personer.     

Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är att rikta in forskning på sjuksköterskans erfarenheter och 
perspektiv av att bedriva omvårdnad för äldre deprimerade personer. Det kan vara nödvändigt 
för att identifiera kunskapsluckor för att skapa evidensbaserad utbildning inom området. Det 
kan även vara betydelsefullt att bedriva forskning i vad de äldre deprimerade personerna har 
för uppfattning kring de olika omvårdnadsåtgärder som används. 
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Bilaga 2. Artikelmatris: 

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land:  

Syfte: Metod och ev. design: Värdering:  Resultat: 

Brown, E.L., 
Mcavay, G., 
Raue, P.J., Moses, 
S., & Bruce, M.L. 
Recognition of 
depression among 
elderly recipients 
of home care 
services. 
Psychiatric 
Services 
Land: USA 

Studiens syfte var att 
undersöka förmågan 
hos sjuksköterskor 
inom äldreomsorgen 
att korrekt identifiera 
depression hos äldre 
personer och att 
beskriva 
sjuksköterskors och de 
äldre personernas 
erfarenheter i samband 
med en bedömning av 
depression. 	 

En kvantitativ studie. 
Inklusionskriterier: 
Äldre personer som nyligen fått tillgång till hemsjukvård som är över 
65 år.  
Exklusionskriterier:  
De äldre personer som inte kan tala engelska eller spanska och de som 
inte gav informerat samtycke. 
Urvalsmetod:  
Studien använde sig av slumpmässigt urval.  
43 Sjuksköterskor som arbetade på äldreomsorgen i Westchester 
kontaktades. En sjuksköterska avböjde att delta under några 
undersökningar vilket ledde till att 42 sjuksköterskor deltog i studien.   
Urval: 
42 Stycken sjuksköterskor var med i studien. 
Datainsamlingsmetod: 
Strukturerade kliniska intervjuer med de äldre personerna och 
informanter (ex sambo till de äldre personerna). 
Analysmetod: 
Sjuksköterskans uppfattning om depressionen och den faktiska 
diagnosen av depression överensstämmelse beräknades med kappa 
statistik. 
Chi square test för att kategorisera sjuksköterskans åtgärder och T-test 
användes för att se skillnader i sjuksköterskans och äldre patientens 
erfarenheter.  

Studiens Styrkor: 
Fältarbetet var 
tydligt beskrivet 
vem/var/hur 
datainsamlingen 
skett.  
Bra beskrivet bortfall 
och lämpliga 
analysmetoder.  
Studiens Svagheter: 
Diskuterar inte 
eventuella fel eller 
bias i studien.  
Ingen power 
beräkning är gjord. 
 

Resultat som svarar 
till syftet:  
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att 
identifiera 
riskfaktorer för 
depression var att det 
skapade möjligheter 
till en god 
omvårdnad. 



 
 

    

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land:  

Syfte: Metod och ev. design: Värdering:  Resultat: 

Choi, N., Wyllie, 
R., & Ransom, S. 
(2009). Risk 
factors and 
intervention 
programs for 
depression in 
nursing home 
residents: nursing 
home staff 
interview 
findings. Journal 
Of Gerontological 
Social Work, 
52(7), 668-685. 
doi:10.1080/0163
4370802609155 
Land: USA 

Syftet bestod av tre 
delar:  
(a) Syftet var att 
undersöka 
vårdpersonalens 
uppfattning och 
erfarenhet av 
riskfaktorer för 
boendes depression; 
(b) identifiera 
nuvarande depressions 
strategier och deras 
styrkor och svagheter 
som upplevts av 
personalen, samt 
identifiera vilka 
barriärer som finns till 
att implementera 
psykosociala- och 
beteendeingripanden 
vid depression; och (c) 
identifiera specifika 
behov för att träna 
personal till att 
implementera 
depression strategier i 
vården.  
 

Kvalitativ studie med explorativ design 
Inklusionskriterier  
Deltagare skulle arbeta som sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, 
koordinator eller omvårdnadsassisten.  
Exklusionskriterier 
Inga tydliga exklusionskriterier framgår.  
Urvalsmetod: 
Avsiktligt urval 
De kontaktade åtta olika vårdhem i centrala Texas varav fem valde att 
delta. De intervjuade både boende och vårdpersonal, i ett av de fem 
vårdhemmen deltog socionomer i intervjuerna.   
Urval: 
Personal på fem olika vårdhem med följande demografi: 
Kön: Män: 6 st. Kvinnor: 19 st.                                                  
Erfarenhet av långtidsvård (år): (Mindre än ett år = 3 st.), (1-4 år = 7 
st.), (4-10 år = 7 st.), (10 år eller mer = 11 st.) 
Datainsamlingsmetod 
Två utbildade socionomer genomförde en-två timmar långa face to face 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ord för ord. 
Analysmetod 
Systematisk innehållsanalys av all transkribering med hjälp av atlas/ti 
för att koda framvuxna teman från svaren på intervjufrågorna.  
 

Studiens styrkor:  
Analysprogrammet 
Atlas/ti användes. 
Bra val av metod för 
att svara på syftet. 
Studiens svagheter: 
Otydliga 
exklusionskriterier. 
  
 

Resultat som svarar 
till syftet: 
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att 
skapa en terapeutisk 
relation, att skapa 
samvaro, att lära nya 
omvårdnadsåtgärder, 
att identifiera 
riskfaktorer och att 
motarbeta ensamhet 
var att det gav 
möjligheter till att ge 
god omvårdnad. 
 
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att ha 
kunskapsbrist, att 
brist på tid och 
personal och att ha 
negativa attityder var 
att det hindrade god 
omvårdnad. 



 
 

    

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land:  

Syfte: Metod och ev. design: Värdering:  Resultat: 

Davidson, T. E., 
McCabe, M. P., 
Mellor, D., 
Karantzas, G., & 
George, K. 
(2009). 
Knowledge of 
late-life 
depression: An 
empirical 
investigation of 
aged care staff. 
Aging & Mental 
Health 
Land: Australien 

Denna studie 
undersökte kunskapen 
om depression bland 
personal som arbetar i 
vård- och 
omsorgsboenden och 
personalens tidigare 
utbildning i vård av 
äldre personer med 
depression. 
 

Kvalitativ metod. 
Inklusionskriterier: 
Vårdpersonal inom vård- och omsorgsboenden i Melbourne.  
Exklusionskriterier:  
Svagt beskrivet.  
Urvalsmetod:  
Slumpmässigt urval  
30st olika vård- och omsorgsboenden boenden í Melbourne. De 30 
boendena kontaktades för att delta i studien, 20 av boendena tackade ja. 
Boendena som tackade nej påpekade bland annat att de inte hade tid 
eller nyligen varit med i annan forskning.  
Urval:  
I studien deltog 320 stycken vårdpersonal användes i studien. 
Vårdpersonalen bestod av sjuksköterskor, vårdpersonal och vårdhems 
chefer.  
41 Män och 227 kvinnor deltog i studien mellan åldrarna 17- 67 med 
en snittålder på 42 år. 
Datainsamlingsmetod:  
Enkätstudie. 
Vårdpersonalen fick svara på frågor utifrån från en enkät som var 
formad efter tre teman om kunskap om depression bland äldre 
personer.    
Analysmetod:  
För analysera gruppskillnader i svar inom depressions kunskap 
användes t-test, programmet ANOVA och MANOVA.  
Förhållandet mellan kunskapsresultat och erfarenhet av äldrevård 
analyserade med användning av Pearsons korrelation. 

Studiens styrkor: 
Stor mängd 
studiedeltagare.  
Studiens svagheter: 
Dålig beskrivning av 
exklusionskriterier.   
 

Resultat som svarar 
till syftet:  
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att 
motarbeta ensamhet 
var att det skapade 
möjligheter till att 
bedriva god 
omvårdnad.  
 



 
 

    

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land:  

Syfte: Metod och ev. design: Värdering:  Resultat: 

Eloranta, S., 
Arve, S., Isoaho, 
H., Welch, A., 
Viitanen, M., & 
Routasalo, P. 
(2010). 
Perceptions of the 
psychological 
well-being and 
care of older 
home care clients: 
Clients and their 
carers. Journal Of 
Clinical Nursing, 
19(5-6), 847-855. 
doi:10.1111/j.136
5-
2702.2009.02994.
x 
Land: Finland 

Syftet var att utforska 
och jämföra äldre 
personers uppfattning 
med vårdpersonalens 
uppfattning av 
klienternas 
psykologiska 
välbefinnande och 
omvårdnaden som ges 
av vårdpersonalen.  

Kvantitativ metod med deskriptiv design. 
Inklusionskriterier:  
Beskrivs inte. 
Exklusionskriterier:  
Beskrivs inte. 
Urvalsmetod: 
Bekvämlighetsurval.  
Urval: 
I studien deltog 120 stycken personer mellan 67-96 år, av dessa var 99 
av 120 kvinnor 
Det valdes ut 370 stycken vårdpersonal varav 63 % av dem haft över 
11 års erfarenhet inom äldreomsorg. 
Åldern på vårdpersonalen varierade mellan 17-64 år.  
Datainsamlingsmetod: 
Deltagande fyllde i frågeformulär som handlade om välbefinnande, 38 
frågor handlade om de professionella vårdgivarnas vårdkvalité. Dessa 
38 frågor var indelade i fyra kategorier: motiverande självständiga 
handlingar, fysisk vård och psykologisk vård 
Analysmetod:  
Statistik och frekvenstabeller användes för att karaktärisera 
variablerna. 
Skillnaderna mellan personalen och klienterna testade med “Pearson’s 
chi-square” och “Fisher’s exact” 
 
 
 

Studiens styrkor: 
Power-test utfördes. 
Tydlig röd tråd. 
Frågeformulären 
testades av en 
expertpanel med tre 
legitimerade 
sjuksköterskor. 
Brister diskuterades 
under diskussion. 
Studiens svagheter: 
Få antal män 
som undersöktes i 
studien. 

Resultat som svarar 
till syftet:  
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att 
motarbeta ensamhet 
var att det gav 
möjlighet till att ge 
god omvårdnaden. 
 
 



 
 

    

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land:  

Syfte: Metod och ev. design: Värdering:  Resultat: 

Liebel, D. V., & 
Powers, B. A. 
(2015). Home 
Health Care Nurse 
Perceptions of 
Geriatric 
Depression and 
Disability Care 
Management. 
Gerontologist, 
Land: USA 
 

Syftet var att ge en 
djupare förståelse om 
hur sjuksköterskor 
uppfattar depression 
bland personer med 
funktionshinder inom 
geriatrisk omvårdnad 
och deras erfarenheter 
att identifiera 
depression bland dessa 
personer. 
 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 
Inklusionskriterier:  
Heltidsarbetande sjuksköterskor med ett års erfarenhet av geriatriska 
omvårdnad. Sjuksköterskorna skulle jobba inom hemsjukvård hos 
patienter över 60 år som har handikapp och led av depression. 
De äldre personerna ska ha erhållit hemsjukvård i ett år eller mer. 
Äldre personen behöver hjälp av vårdpersonal för att sköta ADL. 
Exklusionskriterier: 
Om den äldre personen har kognitiv nedsättning eller kronisk 
depression.  
Urvalsmetod:  
Avsiktligt urval. 
Urval:  
16 sjuksköterskor både män och kvinnor. 
Fem äldre personer både män och kvinnor mellan 60-89 år.  
Datainsamlingsmetod: 
Det gjordes 16 semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor samt 
25 observationer vid sjuksköterskornas hembesök hos patienterna.   
Analysmetod: 
Analysen av intervjuer och hembesöken gjordes med hjälp av CCM.  
Validitet och trovärdighet: 
Flera olika datakällor används för att kunna bekräfta resultatet. 
 

Studiens Styrkor: 
Relevanta 
intervjufrågor. 
Diskuterar och tar 
upp eventuell bias. 
Studien svagheter:  
Dåligt beskrivet hur 
urvalsmetod gick till. 
 

Resultat som svarar 
till syftet:  
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att 
skapa en terapeutisk 
relation och att lära 
nya 
omvårdnadsåtgärder 
var att det gav 
möjligheter till att 
skapa god 
omvårdnad. 
 
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att ha 
kunskapsbrist, att ha 
brist på tid och 
personal och att ha 
negativa attityder var 
att det skapade hinder 
för att ge god 
omvårdnad. 
 



 
 

    

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land:  

Syfte: Metod och ev. design: Värdering:  Resultat: 

Liebel, D. V., 
Powers, B. A., & 
Hauenstein, E. J. 
(2015). Home 
Health Care Nurse 
Interactions With 
Homebound 
Geriatric Patients 
With Depression 
and Disability. 
Research In 
Gerontological 
Nursing, 8(3), 
130-139. 
doi:10.3928/1940
4921-20150105-
01 
Land: USA 
 

Syftet var uppdelat i 2 
delar:  
Undersöka 
sjuksköterskornas 
användning av 
terapeutiska strategier 
för att utvärdera och 
identifiera depression 
vid hembesök hos 
patienter med kronisk 
sjukdom och 
handikapp.  
Bedöma om 
sjuksköterskans 
färdigheter kan ha en 
värdefull effekt att 
förbättra de äldres 
depression och 
funktionshinder. 

Kvalitativ metod.  
Inklusionskriterier:  
Personer över 60 år som använder sig av hemsjukvård, behöver hjälp 
med ADL och upplever depression.  
Exklusionskriterier:  
De som har grov depression, kognitiv försämring eller vårdades på 
sjukhus.  
Urvalsmetod:  
Avsiktligt urval. 
Urval: 
I studien deltog 16 sjuksköterskor som hade ett års erfarenhet och 
arbetade med personer över 60 år med kronisk sjukdom, handikapp och 
depression.  
De äldre personerna var mellan 60 och 89 år.  
Datainsamling:  
Det var 25 stycken hembesök hos de äldre. Observation av 
sjuksköterske-patient relationen med hjälp av en observationsguide, 
alla hembesök spelades in. 
Analysmetod:  
Systematisk innehållsanalys användes som metod för att kategorisera 
observationerna.  
 
 
 
 
 

Studiens styrkor:  
Diskuterar studiens 
validitet och 
reliabilitet. 
Bra beskrivna 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Proceduren kring 
fältarbete var bra 
beskrivet.  
Studiens Svagheter:  
Dåligt beskrivet hur 
urvalsmetod gick till. 
 

Resultat som svarar 
till syftet: 
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att 
skapa en terapeutisk 
relation var att det 
gav möjlighet till att 
ge god omvårdnad. 
 
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att ha 
kunskapsbrist var att 
det skapade hinder 
för att bedriva god 
omvårdnad. 



 
 

    

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land:  

Syfte: Metod och ev. design: Värdering:  Resultat: 

Teresi, J., 
Abrams, R., 
Holmes, D., 
Ramirez, M., & 
Eimicke, J. 
(2001). 
Prevalence of 
depression and 
depression 
recognition in 
nursing homes. 
Social Psychiatry 
And Psychiatric 
Epidemiology, 
36(12), 613-620. 
Land: USA 

Syftet med studien var 
att undersöka 
mängden depression 
bland boende på vård- 
och omsorgsboenden 
och förmågan hos 
vårdpersonal att 
identifiera depression.  

Kvantitativ metod med undersökande design  
Inklusionskriterier:  
De personer som bodde på vård och omsorgsboenden. 
Exklusionskriterier:  
De personer som inte kunde svara på enkla kommandon, hade grov 
demens eller led av fysisk sjukdom.  
Urvalsmetod:  
Icke slumpmässigt urval.  
Urval: 
Enkäter skickades ut till 319 personer i New York, 11st fullföljde inte 
studien. 
Män & kvinnor i var med i studien. 
Datainsamlingsmetod: 
Datainsamling skedde med hjälp av enkäter, skalor och strukturerade 
intervjuer som gjordes av socionomer, sjuksköterskor och psykiatriker.  
Psykiatrikerna använde sex olika tillvägagångssätt. Sjuksköterskor och 
socionomer använde sig av depression identifierings skala.  
Analysmetod: 
För att analysera data användes bland annat kappa skalan.  
 
 
 

Studiens styrkor: 
Bra beskrivna skalor 
och intervjuer som 
de använt i studien.  
Studiens svagheter: 
Svagt beskrivna 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Urvalsförfarandet 
svagt beskrivet. 
 

Resultat som svarar 
till syftet:  
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att 
identifiera 
riskfaktorer för 
depression var att det 
gav möjligheter till 
god omvårdnad 



 
 

    

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land:  

Syfte: Metod och ev. design: Värdering:  Resultat: 

Van Eijk, J. M., 
Diederiks, J. P., 
Kempen, G. I., 
Honig, A., Meer, 
K. d., & 
Brenninkmeijer, 
W. J. (2004). 
Development and 
feasibility of a 
nurse 
administered 
strategy on 
depression in 
community-
dwelling patients 
with a chronic 
physical disease. 
Patient Education 
And Counseling 
Land: Irland 

Studien syfte var att 
beskriva 
sjuksköterskor 
självförtroende och 
färdigheter i palliativ 
vård, samt deras 
uppfattning om hinder 
för arbetet med 
deprimerade patienter. 
 

Kvantitativ metod med beskrivande design.  
Inklusionskriterier:  
Äldre personer över 60 år som bor i självständigt boende och lider av 
KOL och diabetes typ 2. 
Exklusionskriterier: 
Äldre personer som är delaktiga i andra studier. Ingen känd depression, 
pågående behandling av depression eller nyligen förlorat en 
närstående.   
Urvalsmetod:  
Bekvämlighetsurval användes. Sjuksköterskor kontaktades och 
informerades om studien, de första sex som var intresserades valdes till 
studien.  
Urval: 
I studien deltog 27 stycken äldre personer som deltog i studien, av de 
27 skedde ett bortfall av sex personer som inte fullföljde studien. 
Sex sjuksköterskor valdes till studien. 
Datainsamlingsmetod: 
Deltagarna skrev ned känslor och tankar i en dagbok. 
Varje äldre person fick i genomsnitt 4.4 hembesök av sjuksköterska, 
varje besök varade i snitt 70 minuter där innehållet i dagboken 
diskuterades.  
Sjuksköterskorna och de äldre personerna fick skriva ned vad de tyckte 
om varje sjuksköterskebesök. 
Analysmetod:  
Dagbokens data analyserades och strukturerades upp efter olika teman. 
Sjuksköterskor och patienterna åsikter om sjuksköterskornas besök 
granskades också efter teman.  

Studiens fördelar: 
Bra beskrivna 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Väl beskriven 
bortfallsanalys. 
Studiens nackdelar:  
Diskuterar inte 
riskerna med studien. 
Analysmetoden 
svagt beskriven. 
 

Resultat som svarar 
till syftet:  
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att 
lära nya 
omvårdnadsåtgärder 
var att det var viktigt 
för att kunna ge god 
omvårdnad. 
 
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att ha 
brist på tid och 
personal var att det 
skapade hinder för att 
kunna bedriva god 
omvårdnad. 

 


