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Abstrakt 

I tidigare forskning framgår att depression bland äldre är den vanligaste psykiska sjukdomen i 

hög ålder och det beräknas bli allt vanligare i vårt samhälle. Depression bland äldre ökar 

risken för ett försämrat hälsotillstånd i övrigt och leder till en ökad dödlighet, samtidigt råder 

det brister i att upptäcka fenomenet. Syftet med denna studie är därför att få en fördjupad 

kunskap om hur enhetschefer inom hemtjänsten i Umeå kommun ser på depression bland 

äldre samt hur de ser på de sociala insatserna äldre får i förhållande till deras depression. 

Utifrån detta formulerades tre forskningsfrågor: hur ser enhetschefer inom Umeå kommuns 

hemtjänst på depression bland äldre? Vilka insatser erbjuder hemtjänsten i Umeå kommun för 

äldre med depression? Hur anser enhetscheferna att insatserna mot depression bland äldre i 

Umeå kommun skulle kunna förbättras?  

 

Kontakt togs med samtliga elva enhetschefer inom Umeå Kommuns hemtjänst varav 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra av dessa. I intervjuerna 

framkom att det inom hemtjänsten i Umeå kommun inte finns några specifika insatser eller 

rutiner för hur personalen ska arbeta med äldre som lider av depression. Personalen besitter 

inte heller den kunskap som krävs för att bemöta dessa äldre och även om kunskapen fanns så 

har inte personalen alltid utrymme att bemöta depressionen. Det här utmynnade i fem 

slutsatser: det finns inom hemtjänsten ett utbildningsbehov och ett behov av ett tydligt 

arbetssätt; hemtjänsten bör arbeta mer utifrån den sociala aspekten och även mer 

personcentrerat; psykisk ohälsa bland äldre är ett ämne som behöver uppmärksammas inom 

den kommunala hemtjänsten. 
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Förord 

Vi som skrivit den här uppsatsen har båda arbetat inom äldreomsorgen. Alexander har arbetat 

inom hemtjänsten och Linnea har arbetat på ett äldreboende. Vi genomförde dessutom vår 

VFU på varsitt äldreboende i Umeå kommun som enhetschefer. Genom denna erfarenhet har 

vi stött på depression bland äldre och när vi sedan skulle skriva en uppsats var ämnet psykisk 

ohälsa bland äldre ett självklart val för oss båda.  

Äldre är en hjärtefråga för oss och genom den här uppsatsen hoppas vi kunna lägga grunden 

för framtida forskning och att därigenom synliggöra detta fenomen.    

Sist men inte minst vill vi tacka våra intervjupersoner för att de har berikat oss med nya 

perspektiv och ny kunskap. De har varit ovärderliga för den här uppsatsen.    
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1. Inledning 
Depression har en stark negativ inverkan på en individs funktionsförmåga, vilket kan resultera 

i en omfattande funktionsnedsättning, skriver O’Donoghue och Ryan (2011) och fortsätter att 

allt eftersom människan lever längre så kan det leda till att depression blir mer omfattande hos 

befolkningen. Sverige har en av världens äldsta befolkning och denna grupp ökar i antal 

(SCB, 2010). År 2035 beräknas äldre utgöra 2,3 miljoner människor, eller 23 % av 

befolkningen. Socialstyrelsen (2012) skriver att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre där 15–

25 % vid 75 års ålder beräknas lida av det, men att alla dessa inte har en psykiatrisk diagnos. 

Socialstyrelsen (2008; Socialstyrelsen, 2009) skriver att depression är den vanligaste psykiska 

sjukdomen i hög ålder som ungefär 10–15 % av alla över 65 år beräknas lida av. Av de i de 

högsta åldrarna beräknas den här siffran vara fördubblad. 

 

Samtidigt finns det brister i att upptäcka och diagnostisera depression hos äldre skriver 

Djernes (2006) som pekar på brister i hur depression bland äldre behandlas. Antidepressiv 

medicin är en typ av behandling som drygt hälften av deltagarna i Petterson, Mathillas och 

Wallins (2014) studie använde sig av. Dock menar samma studie att aktuell forskning visar på 

ifrågasättande resultat vad gäller den antidepressiva medicinens effekter på äldre som lider av 

depression. Hedberg (2010) skriver i sin svenska studie att utav de som kategoriseras som 

“väldigt gamla” var det 60 % som inte reagerade på behandlingen med antidepressiv medicin. 

Studien påpekar även att den här typen av insats är vanlig bland äldre samtidigt som 

psykoterapi är vanligare bland yngre personer, det här bekräftas även av socialstyrelsen 

(2017).  

 

I bemötandet av människor som lider av depression i allmänhet, och av äldre drabbade i 

synnerhet, är det viktigt att ha kunskap om vad depression faktiskt innebär (Rolfner Suvanto, 

2012). Negativa tankar; starka känslor av hopplöshet; brist på koncentration och därmed 

svårigheter att minnas och genomföra vardagliga sysslor är några exempel. Rolfner Suvanto 

(2012) pekar på vikten av sociala insatser i form av att ge stöd, motivera, uppmuntra, samtala, 

bekräfta och umgås. Att ha någon att prata med, fortsätter hon, kan vara det allra viktigaste.   

 

Djernes (2006) studie visar på en ökad dödlighet bland äldre som lider av egentlig depression. 

En kombination av fysisk och psykisk ohälsa leder även det till en ökad dödlighet bland äldre 

(Socialstyrelsen, 2013). I behandlingen av äldre tenderar dock fysiska åkommor, som grund 

för depression, att dominera snarare än det psykiska (Rolfner Suvanto, 2008). Socialstyrelsen 

(2013) menar att äldre som lider av flera sjukdomar samtidigt löper en större risk att drabbas 

av psykisk ohälsa. Dock kan det vara svårt att utläsa en depression hos multisjuka äldre då det 

kan tolkas som början på en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) och denna sjukdom i sig 

kan även den förväxlas med andra psykiska sjukdomar. Detta innebär en svårighet i att 

upptäcka depression bland äldre med en demenssjukdom eftersom diagnoserna kan dölja 

varandra. Det här medför en risk för multisjuka äldre då sambandet mellan de psykiska och 

fysiska sjukdomarna inte uppmärksammas enligt Socialstyrelsen (2013).  
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Äldre som lider av depression nyttjar i högre grad hälso- och sjukvårdssystemet men blir 

sällan mött av någon med psykiatrisk kompetens (Djernes, 2006). Ludvigsson, Milberg, 

Marcusson och Wressles (2015) svenska studie visar på ett resultat om att äldre med en mer 

omfattande depression i högre grad söker sig till hälso- och sjukvården för sin övriga hälsa än 

de med en mildare depression. Att äldres övriga hälsa försämras till följd av depression och 

psykisk ohälsa bekräftas även av Modig, Midlöv och Kristensson (2014) som skriver att äldre 

som lider av depression hade större behov av hjälp och att deras övriga hälsa var försämrad i 

jämförelse med de som inte led av depression. 

 

Internationellt sett varierar egentlig depression bland äldre som bor i ett privat hushåll mellan 

1-16 % (Djernes, 2006). Denna variation kan förklaras av att det används olika diagnossystem 

i olika länder när det gäller depression, vilket gör det svårt att jämföra länder med varandra. I 

Djernes studie från 2006 användes diagnossystemet DSM 4 i Sverige för att diagnostisera 

depression. Det är ett diagnossystem som inte bara används när det kommer till äldre utan 

samma kriterier gäller även för andra åldersgrupper. Det har medfört kritik mot DSM 4 då 

systemet inte är anpassat till äldre med depressiva symptom (Hedberg, 2010). Många av de 

kriterier DSM 4 tar upp, som till exempel trötthet, viktnedgång, tankar på döden och förlust 

av energi är sådant som kan anses vara en del av det naturliga åldrandet (Pantzar, 2012). Det 

här leder till svårigheter i diagnostiseringen och det finns risk för både över- och 

underdiagnostisering (Ludvigsson et al., 2015), dock sker det i allmänhet en 

underdiagnostisering bland äldre (Petterson et al., 2014). En annan studie visar att det är 

vanligare att underdiagnostisera äldre med depression än vad det är att göra det med yngre 

människor (Hedberg, 2010). Pantzar (2012) påpekar att det kan vara svårt att urskilja 

depression från normalt åldrande men att normalisera depression hos äldre, det vill säga att 

påstå att depression eller att depressiva symtom är oundvikliga och hör till en normal process i 

åldrandet, kan innebära allvarliga konsekvenser för individen, gruppen och samhället. Detta 

då depression riskerar att bli osynliggjort bland den stora gruppen som äldre utgör.   

 

I SoL (SFS: 2001:453) 1 § kap. 2 framgår det att kommunen är ytterst ansvarig för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Däremot skriver Rolfner Suvanto (2012) 

att psykisk ohälsa tenderar att inte uppmärksammas eller räknas med vid 

biståndsbedömningen av äldre människor. Prioritering sker istället kring om personen har en 

demenssjukdom, rörelsesvårigheter eller behov av praktisk hjälp i hemmet. En depression 

ökar alltså inte möjligheten att få hemtjänst, det kan snarare vara en risk att det blir tvärtom 

(Rolfner Suvanto, 2012). Exempelvis kan en depression istället tolkas som början på en 

demenssjukdom och då kan den äldre bli beviljad insatser kopplat till demens istället för att få 

hjälp i förhållande till sin depression, som då kan riskera att förvärras ytterligare. Antal 

hemtjänsttimmar påverkas i regel inte heller om den enskilde har depressiva besvär vilket kan 

ses som anmärkningsvärt, enligt Rolfner Suvanto (2012), med tanke på hur vanligt det är med 

depression bland äldre och att det finns risk för ökade fysiska- och kognitiva besvär till följd 

av depressionen.  

 

Rolfner Suvanto (2008) skriver att den ökade risken för depression bland äldre grundas i både 

biologiska förändringar samt sociala och psykologiska orsaker. I och med att depression har 
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en mångsidig orsaksbakgrund är det omöjligt att ange en form av insats som fungerar för alla. 

Det som är effektivt för en person behöver inte ha någon effekt alls hos en annan (Herlofson, 

2014). Riskfaktorer till depression bland äldre kan enligt Rolfner Suvanto (2008) till exempel 

vara förlust av en partner, förlust av en funktionsförmåga eller att ens sociala identitet 

förändras. Ytterligare studier som påtalar riskfaktorer för depression bland äldre är Djernes 

(2006) samt Petterson et al. (2014). Dessa studier pekar även på kvinnligt kön, en historia av 

depression, somatisk och kognitiv nedsättning som risker för att utveckla depression.  

2. Problemformulering  
Depression bland äldre är ett utbrett fenomen i dagens samhälle och antalet äldre med en 

depression kan antas komma att öka ytterligare i framtiden (Socialstyrelsen, 2008; 

Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2012; Rolfner Suvanto, 2008; Rolfner Suvanto, 2012; 

O’Donoghue & Ryan, 2011). Detta är ett fenomen som får stora konsekvenser för den 

enskilde och tidigare forskning inom området visar på ett försämrat hälsotillstånd och en ökad 

dödlighet bland de äldre som lider av en depression (O’Donoghue och Ryan, 2011; Rolfner 

Suvanto, 2012; Djernes, 2006; Petterson et al., 2014; Socialstyrelsen, 2013; Ludvigsson et al., 

2015; Modig et al., 2014; Pantzar, 2012). 

 

Trots att depression är ett utbrett fenomen i Sverige har diagnossystemen som används för att 

diagnostisera depression fått kritik för att inte vara anpassade till äldre (Socialstyrelsen, 2008; 

Hedberg, 2010; Pantzar, 2012). Många av de kriterier som måste uppfyllas är sådant som kan 

antas vara en del av det naturliga åldrandet eller sådant som kan förväxlas med en begynnande 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010; Rolfner Suvanto, 2012). När det kommer till 

multisjuka äldre försvåras diagnostiseringen ytterligare eftersom depressionen blir svår att 

urskilja från andra sjukdomar. Det här leder till en underdiagnostisering av äldre som lider av 

depression, vilket i sin tur leder till att fenomenet osynliggörs i samhället (Djernes, 2006; 

Socialstyrelsen, 2008; Ludvigsson et al., 2015; Hedberg, 2010). Ett osynligt fenomen som 

detta får inte heller den hjälp eller de insatser som det i själva verket skulle behöva. En 

anledning till att det inte finns anpassade diagnossystem, eller kriterium har att göra med att 

det inte finns ett nog omfattande vetenskapligt underlag för denna grupp (Socialstyrelsen, 

2008; Ludvigsson et al., 2015). Det här gör forskning inom området desto viktigare och det 

krävs mer forskning för att förändringar ska kunna ske. 

 

Orsaken till varför fenomenet är så pass obeforskat, och därmed osynligt, skulle kunna bero 

på synen på äldre och psykisk ohälsa i samhället (Rolfner Suvanto, 2008). Ålderism handlar 

om synen på äldre som till exempel inaktiva, skröpliga, långsamma och förvirrade 

(Sundström, 2014). Om det här anses vara en del av åldrandet kan det leda till att insatser till 

äldre som lider av psykisk ohälsa inte prioriteras (Rolfner Suvanto, 2008). Psykisk ohälsa kan 

i sig antas vara ett tabubelagt ämne, inte bara i Sverige utan även i många andra delar av 

världen, och trots att det är ett ämne som idag diskuteras mer finns ändå tabun kvar. Hos 

tidigare generationer kan ämnet tänkas vara desto mer tabubelagt. Enligt Allan och Dixon 

(2009) blir personer med psykisk ohälsa ofta stigmatiserade och diskriminerade av sin 

omgivning. 
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I SoL (SFS 2001:453) 4 § kap. 5 står det att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande men trots detta så tenderar äldres psykiska hälsa att gå osedd förbi och många 

äldre lider idag av depression. Idag vill många äldre bo hemma så länge som möjligt och trots 

att de äldre som behöver ska få stöd och hjälp i hemmet, enligt SoL (SFS 2001:453) 5 § kap. 

5, är det många av dessa som blir nästintill isolerade då det sociala kontaktnätet krymper upp i 

åren. Förlust av- och begränsade sociala kontakter har visat sig vara en av riskfaktorerna för 

depression. I samma lag framgår det i 6 § kap. 3 att socialnämnden ska underlätta för äldre 

som bor hemma att komma i kontakt med andra. Vidare i SoL (SFS 2001:453) 6 §, kap. 5, 

står det tydligt att socialnämnden ska vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen för äldre människor, men det framgår i studierna som är presenterade ovan att det 

inte är fallet, särskilt när det kommer till äldres psykiska hälsa.  

2.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad kunskap om hur enhetschefer inom hemtjänsten i 

Umeå kommun ser på depression bland äldre samt hur de ser på de sociala insatserna äldre får 

i förhållande till deras depression. 

 

2.2 Forskningsfrågor  
• Hur ser enhetschefer inom Umeå kommuns hemtjänst på depression bland äldre? 

• Vilka insatser erbjuder hemtjänsten i Umeå kommun för äldre med depression? 

• Hur anser enhetscheferna att insatserna mot depression bland äldre i Umeå kommun 

skulle kunna förbättras? 

 

3. Definition av begrepp 
Nedan följer definitioner av centrala begrepp i uppsatsen. 

3.1 Egentlig depression  

I denna studie används ordet depression återkommande i texten. När begreppet används i 

studien utgår den från definitionen av egentlig depression som framkommer i DSM-5 

(American Psychiatric Association, 2014). I DSM-5 listas följande kriterier: 

 

A. Minst fem av följande symtom ska vara aktuella under samma 2-veckors period. Detta ska 

ha inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av kriterier 1, 2 eller 3 måste 

föreligga. 

1. Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen, vilket bekräftas antingen av 

personen själv (genom att säga sig vara ledsen, tom eller känna sig hopplös) eller av andra.  

2. Påtagligt minskat intresse eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter större 

delen av dagen så gott som dagligen. 

3. Betydande viktnedgång (utan avsiktlighet att gå ner i vikt) eller viktuppgång (t.ex. mer än 

en 5 % förändring av kroppsfett under en period av en månad), eller minskad eller ökad aptit 

så gott som dagligen. 

4. Sömnstörning (för lite eller för mycket sömn så gott som varje natt). 
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5. Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen som är tydligt märkbar för 

omgivningen och inte enbart en subjektiv upplevelse av trötthet och tröghet. 

6. Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen. 

7. Känsla av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor (vilken kan ha 

vanföreställningskaraktär) så gott som dagligen (inte enbart skuldkänslor för att vara till 

exempel sjuk). 

8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet, så gott som dagligen 

(vilket bekräftas av personen själv eller omgivningen). 

9. Återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande 

självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller planerat för självmord 

B: Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete 

eller andra viktiga funktionsområden 

C: Episoden kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans eller något annat 

medicinskt tillstånd 

D: Episoden förklaras inte bättre med schizoaffektivt syndrom, schizofreni, schizofreniformt 

syndrom, vanföreställningssyndrom eller annat specificerat eller ospecificerat 

schizofrenispektrumsyndrom samt andra psykoser 

E: Det har aldrig förekommit någon manisk eller hypoman episod.  

 

Uppsatsen utgår från DSM 5, dock utgår ett antal källor i uppsatsen från DSM 4 (American 

Psychiatric Association, 1994) då de blev publicerade före DSM 5 kom ut. DSM 5 och DSM 

4 skiljer sig inte åt vad gäller kriterierna för egentlig depression.  

 

3.2 Äldre 

Med begreppet äldre avser studien personer över 65 år. Från de kvalitativa intervjuerna avses 

äldre över 65 år som är aktuella inom Umeå kommuns hemtjänst.  

 

3.3 Psykisk ohälsa 

Studien nämner återkommande psykisk ohälsa. Med begreppet avses inte psykiska sjukdomar 

såsom exempelvis demens, schizofreni eller dylikt. Termen är kopplad till ett psykisk mående 

som går att härleda till American Psychiatric Association (2014) DSM-5-definition av 

egentlig depression. 

 

3.4 Hemtjänst 
Hemtjänst består av serviceuppgifter och uppgifter kopplade till personlig omvårdnad. 

Exempel på serviceuppgifter är städning, tvätt och tillredning av måltider. Till personlig 

omvårdnad hör även sådant som behövs för att uppnå fysiska, psykiska eller sociala behov. 

Det kan till exempel handla om stöd vid förflyttningar, hjälp att sköta personlig hygien, social 

samvaro eller andra insatser som behövs för att bryta isolering (Prop. 1996/97:124).  

4. Metod 
I den här delen redogörs hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. Här beskrivs även 

forskningsetiska aspekter samt ansvarsfördelning.    
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4.1 Genomförande 
Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer som har i syfte att ge en fördjupad kunskap om 

hur enhetschefer inom hemtjänsten i Umeå kommun ser på depression bland äldre samt hur de 

ser på de sociala insatserna äldre får i förhållande till deras depression. Valet av en kvalitativ 

metod grundas i att det finns få kvalitativa studier gjorda när det kommer till depression bland 

äldre. En motivering till kvalitativ metod är för att kunna gå in på djupet hur arbetet med 

äldres depression sker. Detta i form av vilka sociala insatser som erbjuds äldre samt vad 

enhetschefer anser om dessa sociala insatser. Det kan vara svårt att utifrån enskilda 

erfarenheter dra generella slutsatser (Molander, 2003). Syftet med studien är dock inte att nå 

ett generaliserbart resultat utan att bidra med en djupare kunskap som förhoppningsvis kan 

leda till förbättringar inom området.  

 

Semistrukturerade intervjuer används som insamlingsmetod, vilket är en intervjuform som ger 

intervjupersonen utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2011). Det här är en 

metod som innebär att intervjuaren utgår ifrån ett visst antal teman samt att intervjupersonen 

har stor frihet att utforma sina svar. Intervjuarens frågor kan ha en bestämd följd men det är 

olika beroende på hur strukturen ser ut (Patel & Davidsson, 2011), huvudsaken är att det som 

deltagaren anser är viktigt och av betydelse ligger i fokus (Bryman, 2011). En intervjuguide 

användes i samband med intervjun (se bilaga 2), detta för att säkerställa att samma områden 

berörs i varje intervju och att slutsatser därefter kan dras och kopplas samman. Intervjuguiden 

var dock inget hinder för att följdfrågor ställdes vid behov. Bryman (2011) menar att det är 

viktigt att intervjuerna genomförs i en, för intervjupersonen, lugn och trygg miljö. Därför gav 

vi deltagarna möjlighet att själva välja var intervjuerna skulle genomföras, vilket ledde till att 

samtliga intervjuer hölls på deras arbetsplats.   

 

Under intervjuerna spelades ljudet in för att det inte enbart är av vikt vad intervjupersonerna 

svarade utan även hur de svarade. Risken att missa sådant som är av betydelse är större om 

intervjuaren antecknar eftersom hen kan tolka eller skriva fel i sina anteckningar (Bryman, 

2011). Genom att spela in undviks distraktionen som antecknande medför och intervjuaren 

kan helt fokusera på själva intervjun. En nackdel med den här tekniken är att 

intervjupersonerna kan bli nervösa och därmed inte ge det svar de annars hade gett. Dock 

anser vi att fördelarna med att spela in intervjuerna överväger nackdelarna. Under intervjuerna 

i studien har en forskare intervjuat samtidigt som den andra närvarat för att exempelvis hålla 

koll på det tekniska kring inspelningen. Denna person hade även möjlighet att ställa 

följdfrågor och fånga upp sådant som intervjuaren missar. Vi valde att göra så här för att 

minska risken att något förbises och för att intervjuerna genomförs på liknande sätt. Detta då 

vi genomförde två intervjuer vardera.  

 

4.2 Analysmetod 
I analysen av intervjuerna utgick studien från den konventionella innehållsanalysen, vilken 

går ut på att tolka en text genom att identifiera mönster (Hsieh & Shannon, 2005). Den här 

metoden har valts då målet med den är att ge en ökad förståelse och en fördjupad kunskap 

kring ämnet, i det här fallet äldre som lider av depression. I enlighet med den konventionella 
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innehållsanalysen har de inspelade intervjuerna transkriberats. Därefter läste vi igenom 

transkriberingen och sökte meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter är citat 

som är av relevans för studien och dess syfte. Därefter påbörjades kodningen av dessa vilket 

innebär ord eller korta meningar som beskriver innehållet från de meningsbärande enheterna. 

Efter kodningen skapades kategorier vilket är rubriker under vilka koderna placerades in 

under. Av vikt är att kategorierna inte överlappar varandra utan det ska vara tydligt under 

vilken rubrik koderna passar in. Den sista delen i analysen var att identifiera ett tema. Temat 

ska visa på en underliggande mening i materialet och en röd tråd ska löpa genom de olika 

kategorierna.  

 

Intervjuerna transkriberades av varandra. Det vill säga att de intervjuer som Linnea höll i 

transkriberades av Alexander, samtidigt som de intervjuer Alexander höll i transkriberades av 

Linnea. Detta för att minska risken för subjektiva tolkningar samt för att ge oss en ökad 

inblick i samtliga intervjuer. Därefter genomfördes understrykning av meningsbärande 

enheter, kodning och kategorisering av intervjuerna var för sig. Linnea analyserade två 

intervjuer och detsamma gällde för Alexander. Sedan jämfördes och diskuterades de 

meningsbärande enheterna, koderna och kategorierna med varandra för att sedan komma fram 

till ett övergripande tema. Kategorierna som framkom var: 1) Syn på äldre med depression. 2) 

Viktigt i arbetet kring äldre med depression. 3) Arbetssätt inom hemtjänsten. 4) Utmaningar i 

arbetet med depression bland äldre. 5) Behov kopplat till arbetet med depression bland äldre. 

 

Vi har gått in i studien med en viss förförståelse vilket vi är medvetna om kan ha påverkat 

studien och hur vi analyserat materialet. En föreställning vi hade var att det fanns brister i 

arbetet med äldre som lider av depression. Det kan ha medfört att vi omedvetet gjort 

tolkningar som stödjer den föreställningen. Dock har det även varit till fördel att vi haft 

förförståelse kring äldreomsorgen och dess verksamhet då det gjort det möjligt för oss att 

analysera materialet på en djupare nivå.    

 

4.3 Urvalsmetod 
Det kan antas att hemtjänsten har mindre insyn i brukarnas liv och därmed psykiska hälsa 

jämfört med vad de har på ett äldreboende, det skulle motivera att intervjuer genomfördes 

med enhetschefer på äldreboenden. Dock är brukare på äldreboenden vanligtvis multisjuka 

och depression i sig kan därför vara svårt att urskilja, eller hamna i skymundan, från andra 

diagnoser och problem (Chappell, 2008). Eftersom brukare inom hemtjänsten kan antas ha en 

bättre hälsa än dem på boenden (Djernes, 2006), gjorde vi antagandet att det är vanligare att 

depression och psykisk ohälsa utgör ett mer utpräglat problem för brukarna inom hemtjänsten. 

Av denna anledning kommer enhetschefer inom hemtjänsten att stå för urvalet. Valet av 

enhetschefer motiveras av att de kan bidra med kunskap om hemtjänstens verksamhet och 

äldreomsorgen de specifikt ansvarar för. De kan bidra med ett perspektiv som hjälper till att 

skapa en helhetsbild vad gäller de sociala insatserna och arbetet mot depression hos äldre.  

 

Samtliga elva enhetschefer inom hemtjänsten i Umeå kommun kontaktades och utifrån det 

fick de själva välja om de ville delta eller inte, i ett så kallat självurval (Bryman, 2011). Det 

här gjordes på grund av att det inom Umeå kommuns hemtjänst finns så pass få enhetschefer 
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att samtliga var tvungna att kontaktas för att säkerställa ett tillräckligt stort urval. Självurvalet 

kan dock innebära att endast de som har ett särskilt intresse eller kunskap kring ämnet väljer 

att delta, vilket kan påverka resultatet.  

 

Totalt valde fyra enhetschefer inom hemtjänsten att ställa upp på en intervju. Vi avgränsade 

oss till att intervjupersonerna bör ha varit yrkesverksamma i minst ett år. Antalet 

intervjupersoner är relativt få dock var det inte fler som ville delta och det skulle bli svårt att 

genomföra fler intervjuer i förhållande till tidsramen. Samtliga som vi kontaktade blev 

delgivna ett informationsbrev kring den tänkta studien (se bilaga 1) via ett mailutskick. I det 

fall att en intervjuperson valt att delta i studien har vi kontaktat denne angående tid och plats 

för att genomföra en intervju. I det fall att en enhetschef inte besvarade mailet valde vi att 

ringa denne angående att genomföra en intervju och i samtalet hänvisade vi till mailutskicket 

för ytterligare information kring studien.  

 

Intervjupersonernas erfarenhet av att vara enhetschef inom hemtjänsten i Umeå kommun 

varierade mellan ett och tio år. Enhetscheferna ansvarar för cirka 100 hemtjänstpersonal och 

cirka 460 brukare tillsammans, vilket ger dem möjligheten att ha en övergripande bild av 

fenomenet inom verksamheten. De sju personer som tackade nej till att delta i studien gjorde 

det med hänsyn till arbetsbörda eller på grund av att de ansåg att det inte var deras område, 

utan att depression är något vi bör prata med landstinget om. 

 

4.4 Forskningsetiska aspekter 
De fyra etiska huvudkraven på forskning är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011). För att ta hänsyn till informationskravet har 

samtliga enhetschefer delgivits ett informationsbrev om forskningens syfte samt med 

information kring studien (se bilaga 1). I informationsbrevet framgick att deltagandet är helt 

frivilligt och att intervjupersonerna har rätt att själva bestämma över sin medverkan och 

således tas även hänsyn till samtyckeskravet. I enlighet med konfidentialitetskravet har 

intervjupersonerna avpersonifierats på ett sådant sätt som innebär att ingen kan identifiera 

enhetschefen i studien och det denne sagt. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och 

endast användas i studiens syfte. När studien slutligen är färdig kommer de inspelade 

intervjuerna och transkriberingarna att raderas. Nyttjandekravet uppfylls genom att de 

insamlade uppgifterna från intervjupersonerna endast kommer användas för forskningens 

ändamål. Vid intervjutillfället har intervjupersonerna även muntligen delgivits denna 

information. 

 

4.5 Ansvarsfördelning 
Vi har till stor del genomfört arbetet tillsammans men vissa delar har vi gjort var för sig. Dock 

har vi efter att varje enskild del tillsammans gått igenom och bearbetat den delen. I till 

exempel kunskapsöversikten nedan har Linnea ansvarat för 6.2 Lagrum och Alexander för 6.5 

insatser gentemot äldre som lider av depression. Arbetet som helhet har bearbetats gemensamt 

och ansvaret fördelas därför lika.   
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5. Kunskapsöversikt 
Nedan följer bland annat tidigare forskning och lagrum som är relevant för fenomenet 

depression bland äldre och det här arbetet.  

5.1 Teoretiska perspektiv på åldrande 
Ålderism är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt och Andersson (2008, s. 10) har, 

utifrån dessa, kommit fram till definitionen “fördomar eller stereotypa föreställningar som 

utgår ifrån en människas ålder och som kan leda till diskriminering.”. Denna definition 

innefattar alltså negativa fördomar och föreställningar riktade mot alla åldrar. I samhället vi 

lever i finns en kronologisk åldersskiktning som skiljer olika stadium i livet från varandra för 

att underlätta organisering och administration. Det är när individer är över eller under vissa av 

dessa åldrar som fördomar och stereotyper kan träda i kraft. Ett exempel är pensionen där de 

över den här åldern blir utsatta för fördomar och stereotyper.  

 

En studie (Lyons et al., 2017) vars målgrupp var personer över 60 år, visar på ett samband 

mellan erfarenhet av ålderism och depressiva symtom. Sambandet påverkades dock av ålder 

och kön vilket författarna menar visar på hur komplext ämnet är och att mer forskning på 

området behövs. I studien framkom att erfarenhet av ålderism hade en negativ effekt på den 

psykiska hälsan. Men det är inte bara omgivningen som påverkar individen utan även den 

äldre själv kan ha stereotypa bilder kring depression, vilket i sin tur kan leda till själv-

stigmatisering (Allan & Dixon, 2009). De åldersrelaterade stereotyper influerar då individens 

beteende och en internalisering av stereotyperna sker hos den äldre. 

 

Aktivitetsteorin är en socialgerontologisk teori som bygger på vikten av att vara lika aktiv 

som tidigare för att kunna uppleva ett gott åldrande (Malmberg & Ågren, 2013). Då åldrandet 

i sig innebär förluster av olika roller blir det viktigt för den enskilde att bevara sina aktiviteter 

och sociala kontakter så långt som möjligt. Teorin bygger på att den äldre ska leva på ungefär 

samma sätt som hen gjorde vid medelåldern och därigenom ersätta sina förluster med nya 

aktiviteter och nya kontakter. Dessa ska dock vara meningsfulla för den enskilde. 

 

5.2 Lagrum 
Hemtjänsten verkar bland annat under socialtjänstlagen (2001:453). I den här delen kommer 

lagar som är relevanta för studien att presenteras då det är något som hemtjänsten och dess 

personal måste förhålla sig till. I SoL (2001:453, kap. 2, 1 §) står det att kommunen är ytterst 

ansvarig för att dess invånare får det stöd och den hjälp de behöver. Vidare i 6 § 3 kap. står 

det att kommunen ska bedriva hemtjänst för att underlätta för de enskilda att bo hemma samt 

ha kontakt med andra. Det kan handla om personer som på grund av sjukdom eller något 

funktionshinder inte klarar av den dagliga livsföringen, men det kan även handla om personer 

med missbruksproblem eller en psykisk sjukdom (Prop. 1996/97:124). För dessa personer kan 

insatser från hemtjänsten vara ett stort stöd och möjliggöra för den enskilde att bo kvar 

hemma vilket annars inte varit möjligt.  

 

För många med en psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa sker den första kontakten med hälso- 

och sjukvården (Prop. 2008/09:193). För dem inom äldreomsorgen sker däremot den första 
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kontakten ofta med socialtjänsten genom till exempel hemtjänst eller genom att den enskilde 

bor på ett särskilt boende. Oavsett vem individerna först kommer i kontakt med så är det av 

vikt att de olika berörda aktörerna så fort som möjligt blir kontaktade och att insatserna börjar 

planeras. Dock måste det ske med den enskildes samtycke då socialtjänstlagen inte är en 

tvångslagstiftning. I SoL (SFS 2001:453) 1 § 1 kap. tredje stycket står det att socialtjänstens 

verksamhet ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. 

I SoL (SFS 2001:453) 1 § 4 kap. står det att den som själv inte kan tillgodose sina behov, eller 

få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden. Detta för sin 

försörjning och livsföring i övrigt. Enligt SoL (SFS 2001:453) 4 § 5 kap. första stycket  

ska socialtjänstens omsorg verka för att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande, vilket även är den nationella värdegrunden. Med värdigt liv menas att 

socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet; att verksamheten bygger på respekt för den 

enskildes privatliv och integritet; att den enskilde visas respekt för och får stöd i sitt 

självbestämmande; att den enskilde få en individanpassad omsorg och är delaktig i denna och 

att den enskilde får ett gott bemötande. Med välbefinnande menas att individen ska kunna 

leva och bo under trygga förhållanden och att den enskilde ska få möjlighet till en aktiv, och 

för den enskilde meningsfull, tillvaro tillsammans med andra. 

 

I förarbetena till SoL (SFS 2001:453) 4 § 5 kap. står det ytterligare om värdegrunden och vad 

den innebär. Det framgår att värdegrunden inte bara omfattar utförandet av insatser utan även 

handläggningen av ärenden. Värdegrunden ska alltså vara vägledande för äldreomsorgens 

verksamheter. Under rubriken välbefinnande står det om vad som behövs för att den enskilde 

ska känna meningsfullhet. En del i det här är att den enskilde får det stöd hen behöver för att 

upprätthålla kontakter och gemenskap. Det framgår även att biståndsbedömningarna i större 

utsträckning borde ta hänsyn till den enskildes behov av socialt innehåll. Under rubriken 

självbestämmande står det att den enskilde ska kunna påverka den omsorg hen får och det 

gäller både innehållet i ett beslut och utförandet av beslutet. I förarbeten till SoL (SFS 

2001:453) 5 § 5 kap. framgår att vid beslut av insatser tas hänsyn till lämplighet och kostnader 

men även till den enskildes önskemål. Biståndsbeslut som rör hemtjänst bör utformas efter 

den samlade tiden för beviljade insatser, detta grundat i den enskildes behov och en 

bedömning av skälig levnadsnivå (SFS 2001:453, kap. 5, 5 §).  

 

I förarbetena till SoL (SFS 2001:453) 4 § 5 kap. står det under goda insatser att personalen 

inom äldreomsorgen bör ha goda kunskaper om brukarna och deras behov. Det är något som 

förutsätter att personalen är kunnig, lyhörd och empatisk i sitt bemötande av brukarna. I 

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2011:12) står det om grundläggande kunskaper 

personalen som jobbar utifrån SoL (SFS 2001:453) 5 § 5 kap. bör ha. Bland annat står det att 

personalen bör ha kunskap om: det normala åldrandet och vad det innebär; vanliga sjukdomar 

bland äldre och hur dessa påverkar individen; funktionsbevarande omsorg vilket innebär hur 

fysisk aktivitet påverkar hälsan och välbefinnandet; och de bör även ha kunskap om social 

omsorg vilket innebär hur fysisk, psykisk och social stimulans påverkar hälsan och 

välbefinnandet. 
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5.3 Syn på äldre med depression  
Sandvin (2008) skriver att ålder som en egen faktor har i relativt liten utsträckning inkluderats 

i analyser på en intersektionell nivå då ålder och åldrande lätt kan tas för givet. På grund av 

det här försummas ålder och ålderdom i högre utsträckning när forskning och analyser 

bedrivs. Sandvin (2008) förklarar att varför ålder och åldrande försummas är för att det kan 

antas utgöra en normal fas i livet och att ålderdom som begrepp ofta knyts till olika former av 

förluster: förlust av hälsa, förlust av oberoende, förlust av engagemang och så vidare. Denna 

föreställning kring ålderdom utgör en risk att normalisera tillstånd hos äldre och således 

försummas och osynliggörs den äldres behov av hjälp enligt Sandvin (2008). Ett exempel på 

när ålderdom inte inkluderats som faktor är i utformandet av diagnoskriterier för depression 

enligt DSM 5, och även i DSM 4, vilket har medfört kritik gentemot dessa diagnossystem 

enligt Hedberg (2010). Diagnoskriterier för depression kan exempelvis vara trötthet, 

viktnedgång, tankar på döden och förlust av energi vilket är sådant som kan anses vara en del 

av det naturliga åldrandet enligt Pantzar (2012).  

Qiu et al. (2010) visar i sin studie som är genomförd i USA att 30 % av äldre som är 

hemmasittande lider av depression och att det är den vanligaste psykiska sjukdomen bland 

äldre. Trots den stora omfattningen av äldre som lider av depression så påstår Qiu et al. 

(2010) att det är väldigt ovanligt att de äldre får hjälp av någon med kompetens kring 

psykiska sjukdomar då fokus istället ligger på de äldres fysiska besvär. Detta är problematiskt 

då förekomsten av psykiska sjukdomar, såsom depression, försvårar behandling av övriga 

tillstånd hos den äldre, speciellt fysiska tillstånd. Trots förekomsten av psykiska sjukdomar är 

det ovanligt att dessa ligger till grund för att äldre blir beviljade hjälpinsatser i det egna 

hemmet. Istället är det fysiska åkommor som i regel ligger till grund för dessa beslut (Qiu et 

al., 2010). 

Förekomsten av depression är oproportionerligt hög bland äldre som får hjälp i det egna 

hemmet jämfört med resten av befolkningen (Brown et al., 2004). I regel besöks de äldre av 

vårdpersonal med medicinsk kompetens och blir behandlade för fysiska åkommor samtidigt 

som depression blir underdiagnostiserat och obehandlat i denna grupp. Enligt Brown et al. 

(2004) är det vårdpersonalen som besöker de äldre som har det bästa utgångsläget för att 

identifiera depression och psykisk ohälsa bland de äldre som de besöker men att det finns 

omfattande brister i vårdpersonalens förmåga att identifiera det hos äldre. I Browns et al. 

(2004) studie undersöker de förmågan hos 64 sjuksköterskor, med en medelarbetserfarenhet 

på 17,5 år, att bedöma 220 äldres psykiska hälsa. Studien visar att sjuksköterskorna hade svårt 

att identifiera depressiva symptom (enligt DSM 4) hos de äldre som de besökte. Bristen på 

förmåga att upptäcka depression utgjorde en grund till varför äldre inte fick den hjälp de 

behövde kopplat till sin psykiska hälsa. 

 

5.4 Konsekvenser och risker med depression hos äldre 
Chappell (2008) skriver att det finns omfattande bevis för att vår fysiska hälsa försämras 

allteftersom vi åldras, däremot anser hon att det inte går att påstå samma sak om den psykiska 

hälsan. Chappell (2008) argumenterar för att det är ett vanligt missförstånd att anta att vår 

psykiska hälsa försämras allt eftersom vi åldras, det vill säga att en äldre människa är mer 
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sannolik att, enbart på grund av sin ålder, utveckla depression. Det är inte åldern i sig själv 

som utgör en risk för att utveckla psykisk ohälsa, istället är det exempelvis förändringar i det 

sociala livet, ens kroppsliga förmåga, utvecklandet av kognitiva sjukdomar som demens eller 

liknande som utgör den ökade risken. Det förklarar även varför äldre är mer sannolika drabbas 

av psykisk ohälsa. Dock är odiagnostiserad depression vanligt bland äldre och det kan få 

konsekvenser om exempelvis en depression istället tolkas som en demens, och genom det inte 

blir behandlad (Chappell, 2008). Det finns risk att en depression istället tas för en demens då 

en depression kan innebära att minnet påverkas. Det är därför viktigt att den äldre får den 

hjälp som den behöver, särskilt då en depression ökar risken för att den övriga hälsan 

försämras. 

Farran (2008) skriver i sin studie som är genomförd i USA att det enbart är 10 % av de som 

lider av depression och är över 65 år som får den psykiatriska hjälp som de behöver i 

förhållande till sin depression. Detta då behandlingen som äldre får ofta fokuserar på 

medicinska- och fysiska besvär som ofta antas komma med den ökande åldern. Farran (2008) 

skriver att dessa medicinska och fysiska besvär ofta riskerar att dölja depressiva symptom, 

och ibland även individens förmåga att uttrycka dessa symptom, vilket leder till att vården 

ofta riskerar att missa den äldres depression. Då en hög ålder kan innebära komplexa 

funktionsnedsättningar i kombination med omfattande medicinering, stora förändringar i livet 

samt förändringar i tillvaron, så blir depressionen komplicerad att upptäcka och således 

behandla (Farran, 2008). Den oupptäckta depressionen riskerar då i sin tur att förvärra övriga 

tillstånd ytterligare. Ett problem enligt Farran (2008) är att större delen av forskning som 

fokuserar på den hjälp som äldre får i sitt hem endast berör de insatser äldre får kopplat till 

sina fysiska besvär samtidigt som endast en liten del av nuvarande forskning undersöker 

insatser i förhållande till äldres depression. Då många äldre riskerar att bli obehandlad av 

vården så innebär det den äldres familj och vänner spelar en allt större roll för den äldre. Det 

här innebär dock att ett stort ansvar faller på familjen vilket kan innebära att även anhörigas 

mående påverkas negativt (Farran, 2008). Det bekräftas även av Kathleen (2006) som skriver 

att utöver den samhällsekonomiska aspekten när en sån stor grupp äldre lider av depression så 

påverkas även den äldres anhöriga negativt till följd av den äldres depression. Detta då 

anhöriga ofta är de som bemöter den äldre i dennes depression när professionell hjälp uteblir. 

Äldre som är sjuka och isolerade löper en större risk att utveckla depression men är samtidigt 

mindre sannolika att söka hjälp kopplat till sin depression. Depression är inte en normal del av 

att åldras och det går att bli helt frisk i 65 - 75 % av fallen. Däremot innebär fördröjningar i 

behandling av depression att det blir svårare och tar längre tid för den äldre att bli frisk 

(Ragan & Kane, 2014). Bristen på anpassade insatser innebär en särskilt stor konsekvens om 

den som lider av depression är äldre då återhämtning från depression tenderar att ta längre tid 

vid högre ålder (Kathleen, 2008). Depressionen innebär också att den äldre är mer sannolik att 

söka sig till sjukvården för övriga besvär som den är drabbad av jämfört med om den inte 

skulle lida av depression vilket leder till ökade vårdkostnader för samhället.  

5.5 Insatser gentemot äldre som lider av depression 

Trots att det finns effektiva insatser mot depression bland äldre så förblir en stor del av äldre 

som lider av depression utan hjälp, och i de fall att de får hjälp så är den hjälpen i regel 

otillräcklig enligt Kathleen (2008). En metaanalys av studier kring depression bland äldre 
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fann att enbart 10 % av deprimerade äldre fick behandling på grund av ett bristfälligt 

diagnossystem och bristande kunskap kring symtom (Allan & Dixon, 2009). I Kathleens 

(2008) studie redogörs för effektiviteten hos medicinsk behandling och olika former av terapi. 

Där framgår det att finns frågetecken huruvida antidepressiv medicin är effektiv eller inte för 

äldre då det har genomförts få tester för denna grupp. Det finns även tecken på en omfattande 

placeboeffekt samt bevis för att en stor del av äldre inte svarar på den antidepressiva 

medicinen. Däremot finns det en påvisad effektivitet hos antidepressiv medicin i de fall då 

depressionen är allvarlig eller då den äldre är suicid, dock bör medicineringen i sådana fall 

ske i samband med terapi i minst sex månader (Kathleen, 2008). Det krävs omfattande 

riktlinjer hur medicinering med antidepressiv medicin hos äldre ska ske för att minska 

ineffektiv medicinering, då äldre i regel även använder annan medicin som då riskerar att 

påverka effekten hos den antidepressiva medicinen. Även sociala faktorer, såsom ensamhet, 

kan påverka den antidepressiva medicinens effektivitet vilket skapar ett behov av terapeutiska 

insatser för att motverka detta.  

Det finns ett ökande konsensus att strukturerad psykoterapi i sig självt, eller i kombination 

med antidepressiv medicin, är en effektiv insats för att bemöta äldre med depression. Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) är en effektiv insats gentemot äldre som lider av depression enligt 

Kathleen (2008) som fortsätter att skriva att antidepressiv medicin borde aktualiseras först 

efter det framgår att terapin inte gett positiva resultat. För deprimerade äldre bör KBT 

fokusera på att utmana negativa- eller självkritiska tankar, minska beteenden som påverkar 

depressionen samt förstärka positiva aktiviteter. Även en kombination av Interpersonell 

psykoterapi (IPT) och antidepressiv medicin har visat sig vara effektiv för att minska 

depressiva symtom hos äldre som lider av en mer allvarlig depression. Trots en påvisad effekt 

av olika terapiformer så är äldre mindre sannolika att få terapeutisk hjälp i jämförelse med 

yngre. Avslutningsvis skriver Kathleen (2008) att vården behöver bli mer jämlik när det 

kommer till depression för att äldre ska kunna få bättre vård.  

 

Nyman, Josephsson och Isaksson (2012) har i sin svenska studie undersökt hur fem äldre 

individer med depression upplever meningsfullhet från att delta i vardagliga aktiviteter 

tillsammans med andra. I studien framgick att sociala aktiviteter skapade en känsla av 

gemenskap och tillhörighet. Att genomföra aktiviteter tillsammans i grupp skapade också en 

känsla av hopp och längtan till framtida aktiviteter. Vidare skriver Nyman et al. (2012) att 

äldre som grupp ökar i samhället och att det är en stor utmaning för samhället att tillgodose 

behovet av hälso- och sjukvård för denna grupp. Samtidigt ger sociala aktiviteter en positiv 

effekt på äldres hälsa och att ha ett socialt nätverk har visat sig vara en viktig faktor för att 

förhindra depression i högre åldrar. Det som är problematisk är att depression i allmänhet, och 

depression i högre åldrar i synnerhet, är karaktäriserat med minskat engagemang och intresse 

att delta i vardagsaktiviteter samt svårigheter att självständigt lämna hemmet och besöka 

andra. Ensamhet och isolering är dessutom vanligt bland äldre som lider av depression. Från 

denna problematik framgår vikten av sociala aktiviteter för att förhindra och motverka 

depression hos den äldre. I studien framgår det att många deprimerade äldre inte upplever 

meningsfullhet i sin tillvaro, exempelvis efter att en partner eller vänner hade gått bort vilket 

lett till att den tidigare sociala tillvaron förändrats. Att sedan börja delta i sociala aktiviteter 
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igen är utmanande men för de fem äldre i studien resulterade det i att isoleringen bröts och att 

känslor av tillhörighet och gemenskap skapades. Samtidigt finns det enligt Nyman et al. 

(2012) ett behov av ytterligare kunskap så att framtida insatser kan utformas för att ge stöd till 

äldre som lider av depression.  

 

Social delaktighet är signifikant associerat med psykisk hälsa, inte minst bland äldre, enligt en 

studie som gjorts i Kina (Li, Jiang, Li & Zhang, 2017). Deltagande i sociala aktiviteter kan 

bidra till en ökad tillfredsställelse i tillvaron bland äldre och även bidra till att minska psykisk 

ohälsa. Med psykisk ohälsa syftade studien bland annat på depression och menade att social 

delaktighet kan lindra symtomen för detta hos den enskilde. I studien var en teoretisk 

utgångspunkt aktivitetsteorin som menar att välmående hos oss människor påverkas av social 

delaktighet. Författarna drog avslutningsvis slutsatsen att materialet i studien styrker den här 

teorin.  

 

Holm, Lyberg, Lassenus, Severinsson och Berggren (2013) undersöker genom 

semistrukturerade intervjuer 29 äldres upplevelser från att leva med depression, deras förmåga 

att hantera det samt de äldres perspektiv på insatserna de får i förhållande till sin depression i 

Norge. Studien visar bland annat att de äldre upplevde relationer och gemenskap som otroligt 

viktiga för deras psykiska hälsa. De äldre beskrev även att deras depression var starkt kopplad 

till brister i tidigare- och nuvarande relationer. De pekade även på vikten av bemötande från 

vårdpersonal då några upplevde att de inte kände sig som människor, utan snarare som 

patienter, vilket i sin tur försämrade den psykiska hälsan. “Vanliga” konversationer med 

vårdpersonalen skapade istället en känsla av värdighet och respekt hos den äldre. Att ha 

försämrad hälsa och vara beroende av hjälp som ges på grund av “plikt” hade ofta en negativ 

påverkan på den äldres självkänsla. En ömsesidig relation med vårdgivaren, inte enbart en 

patient-utförare relation, framgick som särskilt viktigt för att motverka depressionen samtidigt 

som det stärkte känslan av värdighet och ett allmänt välmående. Många äldre upplevde även 

en ensamhet, ledsamhet och ångest kopplat till deras oförmåga att delta i aktiviteter i 

samhället vilket gjorde dem särskilt beroende, och i behov, av hjälp att delta i sådana 

aktiviteter. Från dessa intervjuer framkom självbestämmande, att de äldre själva hade 

möjlighet att bestämma kring vad som är bäst för dem och att de själva fick sätta gränser, som 

särskilt viktigt kopplat till måendet. Integritet och värdighet framgick således som särskilt 

viktigt för att den äldre skulle kunna hantera sin depression. Holm et al. (2013) skriver 

avslutningsvis att de önskar se att vården kring den äldre med depression blir mer 

personcentrerad för att kunna bemöta varje enskild individs behov och att äldre 

förhoppningsvis kommer bli erbjudna vård som är mer relevant för deras verkliga behov.  

 

Allan och Dixon (2009) genomförde intervjuer med kvinnor mellan åldrarna 69 och 82 och 

som alla någon gång efter 65 års ålder lidit av en depression. Författarna menar att förståelse 

för psykisk ohälsa och individerna som lider av det här bör komma från individerna själva och 

deras erfarenhet. I studien framgick att dessa kvinnor kände självförakt och att det var centralt 

i deras depression. De kände sig oälskvärda, otillräckliga och skämdes över sitt tillstånd, 

vilket ledde till att kvinnorna i studien ofta försökte dölja sin depression. De trodde inte att 

omgivningen skulle förstå dem eller så trodde de att omgivningen skulle reagera negativt. De 
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försökte inte bara dölja sin depression från omvärlden utan även från familj och vänner, vilket 

resulterade i att de blev känslomässigt distanserade från dessa även om de rent fysiskt fanns i 

närheten. Allt detta ledde i sin tur till att kvinnorna kände sig övergivna och ensamma. 

Intervjupersonerna beskrev att de drog sig undan andra människor, men att det inte berodde 

på att de inte ville ha kontakt med dem (Allan & Dixon, 2009). De beskrev att de ville ha 

kontakt med andra människor men att deras självförakt satte stopp för det. Oförmågan att få 

kontakt med andra människor var centralt för alla intervjupersoner vilket lämnade dem 

ensamma och isolerade. Det viktigaste för dem var att andra försökte förstå dem och då de 

blev bemött med förståelse kunde kvinnorna räcka ut en hand och söka kontakt. Om de 

däremot inte kände sig förstådda i mötet med andra ökade känslan av ensamhet och isolation 

ytterligare.  

6. Resultat 
Nedan följer en redogörelse av det empiriska materialet som framkommit från intervjuerna. 

Varje rubrik utgör en kategori som skapats i analysen av intervjuerna. Under varje rubrik 

finns i slutet en tabell som exemplifierar hur några meningsbärande enheter utformat koder 

som i sin tur skapat kategorin. 

 

6.1 Syn på äldre med depression 
I intervjuerna framkom en föreställning från enhetscheferna av att samhället inte tänker på att 

äldre blir deprimerade eller att samhället rent generellt inte tänker på depression bland äldre 

som ett utpräglat problem. En enhetschef menade att det kan hänga ihop med att samhället ser 

på äldre och deras problematik som ointressant. Det framkom även att det generellt finns en 

ryck-upp-dig kultur i samhället kring psykisk ohälsa och att detta kan vara mer påtagligt bland 

äldre. En enhetschef menade att psykisk ohälsa är mindre tabubelagt idag jämfört med 

tidigare, men att det inte gäller för den äldre generationen på samma sätt eftersom man inte 

talade om psykisk ohälsa i lika stor utsträckning förr.  

 

“Jag tror det var en liten annan inställning förr i tiden kring depression, att det inte 

existerade ens. Vad var en depression förr i tiden? Man var van att bita ihop och göra 

sitt. Man skulle vara glad att det fanns mat på bordet. Jag tror nog att det är det 

synsättet många i samhället har och framförallt många äldre också har.” 

 

En enhetschef menade att det kan innebära att de äldre sällan väljer att benämna sitt mående 

som depressivt, eller att de inte vill prata om sin nedstämdhet. Många gånger kan detta vara 

ett större problem bland äldre än vad som framkommer. Bilden som finns av glada 

pensionärer som bakar och träffar sina barnbarn stämmer inte alltid överens med verkligheten, 

depression är trots allt något som kan drabba alla. En av enhetscheferna upplever att det blir 

vanligare och vanligare med depression bland äldre och att de kan vara en särskilt utsatt grupp 

när det kommer till psykisk ohälsa. Orsaksbakgrunden till varför man hamnar i en depression 

kan variera från person till person. Riskfaktorer som nämndes i intervjuerna var att många 

äldre riskerar att bli ensamma och isolerade, till exempel då vänner och familjemedlemmar 

går bort. Ytterligare en riskfaktor som nämndes var förlust av funktioner och att äldre kan 
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drabbas av omfattande sjukdomar. Stora förändringar i livet kan således vara en anledning till 

att äldre är särskilt utsatta för att drabbas av depression.  

 

6.2 Arbetssätt inom hemtjänsten 
Inom hemtjänsten i Umeå kommun arbetar man utifrån individuella genomförandeplaner för 

varje brukare som innehåller information om brukaren så personal kan ta hänsyn till detta 

inför sitt besök. Något annat som påverkar arbetssättet är brukarträffar där personalen går 

igenom varje brukare och om det är något särskilt som behöver diskuteras i grupp. Vid dessa 

brukarträffar kan det exempelvis framgå om någon är nedstämd. Även enhetscheferna brukar 

diskutera särskilt svåra brukarärenden med varandra, dock är depression och psykisk ohälsa 

inget de pratar om.  

 

I sitt arbete genomför hemtjänsten punktinsatser hos de äldre, kopplat till depression kan 

dessa exempelvis vara social samvaro och tillsyn. Enhetscheferna talade även om 

gruppaktiviteter som en social insats, exempel på detta är bingo, sång och middagar. Trots att 

hemtjänsten utför sociala insatser som kan kopplas till depression menar en av enhetscheferna 

att arbetet till större del fokuserar på den fysiska problematiken snarare än den psykiska. 

Kontaktmannaskap är ytterligare ett arbetssätt som innebär att en personal ska vara lite 

närmare en brukare för att kunna bygga en relation dem emellan. I planeringen är relationen 

något man tar särskild hänsyn till speciellt om en brukare är nedstämd, då kan enhetschefen 

planera så att kontaktpersonen spenderar mer tid där.  

 

“Jag tycker att kontaktmannaskapet fungerar väldigt bra… det får man jobba med att 

det är de som är kontaktpersoner som åker hem och blir inplanerade de dagar man 

ska göra besöken.” 

 

I arbetet med depression spelar personalen en viktig roll, exempelvis när det kommer till att 

motivera till sociala aktiviteter. Det är ett sätt som hemtjänsten arbetar förebyggande mot 

depression enligt en enhetschef.  

 

I det fall att en äldre har hemsjukvård så berättade enhetscheferna att de kan flagga till dem 

om de upptäcker eller misstänker att en äldre är deprimerad. Om den äldre däremot inte har 

Syn på äldre med 
depression

Samhället tänker 
inte på depression 

bland äldre

Jag tror att man som regel 
inte tänker att äldre är 
deprimerade faktiskt... 
Man hör mycket både i 

media och sådära att unga 
är deprimerade men 

ingenting om äldre och 
depression 

Föreställning från 
samhället att äldre 

inte blir 
deprimerade

Man glömmer lite bort 
att de äldre också kan 
bli deprimerade för att 
man ser inte dem här 

gå-in-i-väggen, 
utmattningssyntomen 

på samma sätt

Äldre blir 
isolerade

Det känns att som när 
man blir äldre blir man 

mer hemma och 
sluten och inte gör så 

mycket. Isolerad. 
Omvärlden blir mindre 

för många, inte alla.

Bilden av glada 
pensionärer 

stämmer inte 
alltid

Den här bilden som 
man hade av glada 

pensionärer som står 
och bakar och träffar 

barnbarnen och 
anhöriga kanske inte 

stämmer överens med 
verkligheten

Föreställning om 
att depression är 
tabubelagt bland 

äldre

Nånstans så tror jag att det 
ses som lite skamfullt. jag 

tror att det gärna tystsa ner 
på något sätt. framförallt de 

som är deprimerad har 
svårt att berätta om det och 

att det kan ses som en 
svaghet.
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hemsjukvård så bär de själva ansvaret att vända sig till sin vårdcentral. Om de har svårt att 

klara av detta självständigt så kan hemtjänsten i dessa fall flagga till anhöriga.  

 

6.3 Viktigt i arbetet kring äldre med depression  
Kontinuitet är en förutsättning för att bygga en relation. En enhetschef påpekar att de jobbar 

mycket med att försöka ha samma person som besöker samma äldre istället för att det ska 

vara någon ny varje vecka. Enligt samtliga enhetschefer är relationen mellan personal och 

brukare en viktig del i hemtjänstens arbete. En bra relation mellan personal och brukare 

möjliggör att personalen kan läsa av om en brukare inte mår bra och i så fall försöka hjälpa 

hen. En bra relation är även en förutsättning för att de äldre ska känna sig trygga nog att 

öppna upp sig om sitt mående, vilket kan ses som en skyddsfaktor.  

 

“Jag tänker att mycket handlar om att ha relationen, för har du inte en trygg relation 

med brukaren och de inte känner förtroende så kommer det kanske inte spela någon 

roll om du ställer rätt frågor.” 

 

Enhetscheferna pekar även på vikten av att kunna bemöta depression, vilket förutsätter att 

personalen har kunskap kring det. När brukaren är nedstämd så är det viktigt att personalen 

kan och vågar fråga. Ytterligare en del som enhetscheferna ansåg var av vikt är hur 

personalen använder tiden när de är hos brukaren. Det handlar inte alla gånger om hur länge 

personalen är där utan hur de använder den tid de har och hur de är under den tiden. 

 

“Jag tänker får vi bara komma dit, även om det handlar om en tillsyn på 10 eller 15 

minuter så kan man göra väldigt mycket av den tiden. Men det gäller ju att vi får 

besöket att åka dit. Om vi väl får en insats, oavsett om det är städ eller inköp så tror 

jag ändå vi kan få in mycket av det sociala i det besöket ändå.” 

 

Tre av enhetscheferna nämner även vikten av anhöriga när det kommer till arbetet med 

depression bland äldre. Anhöriga till äldre kan fungera som en skyddsfaktor i och med att de 

utgör ett socialt stöd samtidigt som de kan läsa av den äldres mående. I de fall anhöriga inte är 

Arbetssätt inom 
hemtjänsten

Gruppaktiviteter 
som arbetssätt

På mitt område har vi 
många brukare som 
bor i samma hus och 

då brukar vi försöka ha 
aktiviteter som sång, 
bingo eller trädgårds, 

ja nu när våren 
kommer att man 

jobbar lite med olika 
grupper sådär

Motivera till sociala 
aktiviteter

(För att förebygga 
depression) Att man 

pratar om vad man vill 
hitta på… att man 

uppmuntrar till egna 
sociala aktiviteter

Relation mellan 
brukare och 

personal påverkar

Det som vi kan 
framförallt påverka 
det hänger ju på att 

bygga upp ett 
förtroende för våra 

brukare.

Kontaktmannaskap 
som arbetssätt

Vi arbetar mycket med 
kontaktpersoner också 
till brukarna. Att de ska 

vara lite närmare och att 
de ska bygga upp en 
relation till den äldre

Brukarträffar 
som arbetssätt

Vi har brukarträffar där 
vi pratar om alla eller 

om det är ngot aktuellt 
om någon brukare, t.ex. 
om någon är ledsen och 

att det varit såhär 
under en längre tid
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närvarande så är det hemtjänstpersonalen som de äldre träffar i vardagen och som blir deras 

trygga punkt.  

 

6.4 Utmaningar i arbetet med depression bland äldre 
Alla enhetschefer berättade att de inom hemtjänsten inte har några direkta insatser riktade mot 

äldre med depression, däremot så nämner de några indirekta insatser (se 6.2). De beskriver 

även att det inte finns rutiner kring hur personalen ska arbeta hos äldre med depression, i de 

fall brukaren är deprimerad utformas arbetet istället utifrån den enskilde individen. Det finns 

inte heller någon specifik utbildning för personalen inom området. 

Undersköterskeutbildningen ger en grund men samtidigt är det många i personalgruppen som 

inte har en sådan utbildning.  

För personalen är det en utmaning att förhålla sig till de hålltider som finns inom hemtjänstens 

verksamhet. Detta leder i vissa fall till frustration hos personalen och en känsla av 

otillräcklighet.  

“Du kan ju inte, som du kanske skulle vilja, stanna kvar och sitta ner och fråga “hur 

mår du och hur är det egentligen?” det kanske inte funkar varje dag. Utan för 

personalen kan det vara väldigt frustrerande emellanåt att man kanske inte kan ta den 

här tiden man skulle ha velat för att lugna eller för att verkligen höra hur det är.”  

I och med att hemtjänsten bara gör korta besök hos brukarna kan det vara svårt för personalen 

att upptäcka en depression. Det kan handla om två halvtimmes besök per dag och då är det 

mycket de inte ser. En enhetschef lyfter fram problematiken med att bara se de äldre korta 

stunder under en hel dag: 

“De äldre kanske är väldigt glada och lyfts upp när vi kommer, men är väldigt nedstämda 

när vi inte är där. Det är svårt att se depressionen och fånga upp den.” 

 

Dock kan inte hemtjänsten själva styra tiden utan de måste förhålla sig till biståndsbesluten 

som fattas av biståndshandläggaren. De ser hur mycket tid som redan finns hos brukaren och 

är det redan flera besök per dag kan det vara svårt att få in ytterligare besök för social 

samvaro. Men om en brukare bara har ett eller två besök per dag kan det vara desto lättare att 

Viktigt i arbetet 
kring äldre med 

depression

Relation mellan 
personal och 
brukare som 
skyddsfaktor

Jag blir så in-nördad på det 
här med relationer men 
jag tror också att tid att 
skapa relationer så att 

man ser. För det finns så 
otroligt många ensamma 

och sjuka som är så 
beroende av vår personal

Vikten av att 
bemöta 

depression

Det är viktigt att 
våga försöka hjälpa 

personen att 
komma på bra 

humör. När jag ser 
att personen är 

nedstämd vågar jag 
fråga då …

Anhöriga spelar 
en viktig roll

Framförallt för de som inte har 
så många anhöriga eller som 
har anhöriga på annan ort. Så 

då är det egentligen 
hemtjänstpersonalen som de 
träffar i vardagen och som blir 

deras trygga punkt

Hur tiden hos 
brukaren används är 

viktig

Det viktiga är att vi 
kommer dit, att vi ser 

personerna. Jag tror inte 
att alla gånger skulle 

mer tid hjälpa utan det 
faktiskt är hur vi är den 

stunden vi är där

Vikten av 
brukarfokus 
hos personal 

Mycket handlar ju 
om att min 

personal har ett 
brukarfokus och 

har kunskap kring 
de här personerna 

som de är hos.
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få in till exempel en pratstund. Tanken är att personalen ska följa uppdraget men det finns de 

som gör sådant utöver detta och då kan det vara svårt för dem att hitta en balans. Hemtjänsten 

är i sitt arbete även bunden till en budget. Det innebär att antalet anställda anpassas efter 

antalet beviljade timmar hos brukarna inom ett specifikt område vilket gör det svårt för 

personalen att hinna göra något utöver beslutet, som exempelvis att stanna en längre stund och 

prata.  

Enhetscheferna berättar även att depressionen kan vara svår att urskilja. Det kan vara svårt 

för omvårdnadspersonalen som inte har den kompetensen att sätta fingret på vad som är en 

depression och vad som är annat. Det kan vara sådant som är en del av ålderdomen vilket gör 

det svårt att göra något åt, enligt en enhetschef. En annan aspekt som gör att det är svårt att 

urskilja depression är att det kan förväxlas med demens då symtomen liknar varandra. 

Egentligen kanske det handlar om en depression men det kan vara lätt för personal och 

enhetschefer att missta detta för en demenssjukdom. Om en äldre får en demenssjukdom kan 

det dessutom utlösa en depression samtidigt som en depression i sig kan utlösa en 

demenssjukdom. 

 

En möjlig konsekvens av depression är att den äldre tappar lust att göra saker vilket, kopplat 

till självbestämmande, kan utgöra en utmaning i hemtjänstens arbete. Exempelvis är det 

många äldre som väljer att inte delta i hemtjänstens gruppaktiviteter. Samtliga enhetschefer 

pekar på självbestämmandet som en utmaning i arbetet med deprimerade äldre. Om brukaren 

till exempel inte vill att hemtjänsten ska komma på en pratstund så kommer inte den insatsen 

ske. En enhetschef menade att en anledning till att äldre tackar nej till hjälp eller insatser kan 

ha och göra med att de känner sig till besvär.  

 

“Det här med självbestämmande är ju något som man kämpar med hela tiden. 

Personalen ser att de behöver den här hjälpen men eftersom man har ett väldigt 

starkt självbestämmande så har vi inte så mycket att sätta emot, utan säger brukaren 

nej då är är det ju nej och vi kan inte göra så mycket mer då” 

 

Brukare som inte har hemsjukvård har ett eget ansvar att söka hjälp genom sin vårdcentral. 

Enligt enhetscheferna kan detta leda till att brukarna inte får den hjälp de behöver, exempelvis 

förutsätter det att brukaren är pigg nog att själv ta sig till vårdcentralen. Det kan dessutom 

vara svårt för de äldre att veta var de ska vända sig. I skolan och arbetslivet har man enligt en 

enhetschef mer naturliga kontaktvägar för att söka hjälp vid psykisk ohälsa, till exempel via 

skolkuratorn eller arbetsgivaren, detsamma gäller dock inte för många äldre. För äldre som 

dessutom inte har anhöriga som kan hjälpa dem blir det ännu svårare. 

 

Ytterligare en aspekt som framkom som en utmaning var att även om hemtjänsten anser att 

en brukare är i behov av mer hjälp i form av fler insatser så kan den äldre neka detta med 

hänsyn till sin privata ekonomi. Hemtjänst är inte gratis och den äldre måste själv avgöra 

huruvida hen har råd med insatsen eller inte och om hen anser att insatsen väger upp för 

kostnaden eller inte. 



20 
 

 

6.5 Behov kopplat till arbetet med depression bland äldre 
I intervjuerna framkom att det här är ett ämne som behöver belysas mer och enhetscheferna 

pekade på ett behov av kunskap kring depression och hur man bemöter det. Det kan vara svårt 

för personalen att veta hur de ska hantera någon som är deprimerad, vad de kan säga och göra. 

Har de inte kunskapen är det svårt att ställa rätt frågor och dessutom få ett svar. En enhetschef 

pekade på ett behov av att få träna mer på att bemöta depression och nedstämdhet då det kan 

vara ett svårt ämne att prata om. Undersköterskorna bland personalen har en grund att stå på 

men det är många i personalen saknar utbildning kring ämnet. Många gånger förlitar de sig på 

sunt förnuft snarare än på en kunskapsgrund. Två enhetschefer nämnde behovet av utbildning 

som särskilt viktigt då personalen kan ställas inför väldigt svåra situationer och bristande 

kunskap kan då innebära en begränsning i hur de utför sitt arbete. En enhetschef efterlyste en 

vidareutbildning kring psykisk ohälsa för alla som jobbar med äldre, för att de ska kunna se 

vilka signaler som finns när en äldre börjar gå in i en depression. Det kan även vara bra för att 

personalen ska kunna se samband mellan olika sjukdomar och depression.  

“Jag tror ändå att vi skulle behöva mer stöd och hjälp kring depression. Vad är tidiga 

signaler? Att få hjälp att ställa frågor runt omkring det så att vi inte hamnar i det här 

att ”okej nu är du deprimerad” utan att vi faktiskt kan komma in förebyggande och 

fånga upp tidigare.” 

Enhetscheferna såg även ett behov av mer sociala insatser då det kanske inte alltid är 

medicinska som behövs kopplat till äldre med depression. Detta för att ensamhet kan vara en 

bidragande faktor till depression och då kan mer sociala insatser göra en skillnad för den 

enskilde. Insatser som nämndes var tillsyn och socialt stöd, under dessa finns möjlighet för 

personalen att se och bekräfta brukaren. Det nämndes även ett behov av mer tid under 

besöken för att kunna prata och ha en trevlig stund tillsammans med brukaren. Från 

intervjuerna framkom det att gruppaktiviteter är något som hemtjänsten skulle kunna anordna 

mer av. En träffpunkt för de äldre där de kan söka sällskap av varandra skulle kunna ha en 

social inverkan på den enskilde individen. Det varierar dock mellan olika områden hur 

mycket de jobbar med gruppaktiviteter. 

Utmaningar i arbetet 
med depression 

bland äldre

Brist på 
rutin kring 
arbetssätt

Jag kan inte komma på 
någon tydlig allmängiltig 

rutin. Det har vi inte. Utan 
det blir utifrån den 

specifika individen i så fall.

Depression 
förväxlas 

med demens

ibland kanske det faktiskt 
rör sig mer om 

depression än om en 
demens men att det kan 
förväxlas. Det är lätt att 

säga att det är en 
åldersdemens istället.

Måste förhålla sig 
till biståndsbeslut

Vi är väldigt styrda av 
deras beslut och det är 

det vi ska verkställa. 
Egentligen ska vi ju inte 
göra något annat än det 
som står skrivet. Jag vet 

att vissa gör det ändå. Det 
är jättesvårt att vara 

hemma där och inte göra 
det.

Svårt att upptäcka 
depression

De äldre kanske är 
väldigt glad och lyfts 

upp när vi kommer men 
är väldigt nedstämda 

när vi inte är där. Det är 
svårt att se depression 

och fånga upp den.

Självbestämmande 
hos den äldre 
deprimerade 

påverkar arbetet

Det är svårt om någon 
är jättedeprimerad och 
inte vill något så kan vi 
ju aldrig tvinga de ut på 
den här promenaden. 

Utan det bestämmer de 
själv även om vi ser att 
det skulle bryta den här 

spiralen att få göra 
något annat.
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Ytterligare något som framkom var ett behov av flexibilitet i arbetssättet kopplat till brukarens 

behov. Till exempel att personalen kan stanna kvar längre om de ser att brukaren inte mår bra 

eller när de ser att ett behov finns. 

“Ett önskeläge hade varit att man utifrån dagsform kan avgöra och anpassa hjälpen 

än att behöva förbestämma att på måndag ska vi ha social tid för då passar det i 

kalendern utan istället kunna se att det är faktiskt idag som du behöver social tid” 

Ett förslag var att personalen har en hel förmiddag hos en brukare istället för flera 

punktinsatser under dagen. Detta för att kunna planera tillsammans med brukaren vad den vill 

och behöver göra just då.  

När enhetscheferna blev tillfrågade hur de hade velat arbeta med depression bland äldre om 

de inte var bundna till budget och verksamhetens utformning kom det bland annat fram att det 

hade varit bra om hemtjänsten kunde jobba mer förebyggande mot depression bland äldre. 

Till exempel genom att arbeta mer uppsökande för att kunna hjälpa i ett tidigt skede. En annan 

idé var att det skulle finnas psykologer tillgängliga för personalgruppen för handledning 

någon gång i månaden. Då skulle personalen ha möjlighet att bolla idéer och få råd och stöd 

hur de kan hjälpa en brukare som mår dåligt. Något annat som hade varit bra för att motverka 

ensamhet, och därmed även depression, hade varit om det fanns fler 65 plus boenden enligt en 

enhetschef. 

 

7. Diskussion  
De ovannämnda kategorierna utmynnade i ett övergripande tema som lyder: depression bland 

äldre är ett komplext fenomen som behöver uppmärksammas inom hemtjänsten. Att vi 

benämner fenomenet som komplext grundas i att: depression kan förväxlas med demens då de 

har liknande symtom och kan utlösa varandra; det kan vara svårt att urskilja en depression 

från naturligt åldrande; depression har en mångfacetterad orsaksbakgrund som kan variera 

från individ till individ; depression bland äldre är osynligt eftersom det bland annat är 

tabubelagt och att samhället ser det som rör äldre som ointressant. Att fenomenet behöver 

uppmärksammas grundar vi i att: depression bland äldre blir vanligare; äldre är särskilt utsatta 

Behov kopplat till 
arbetet med depression 

bland äldre

Behov av mer 
kunskap kring 

depression

jag tror ändå att vi skulle 
behöva mer stöd och hjälp 

kring depression. Vad är 
tidiga signaler? Att få hjälp 

att ställa frågor runt 
omkring det så att vi inte 

hamnar i det här att. ”okej 
nu är du deprimerad” utan 
att vi faktiskt kan komma in 

förebyggande och fånga 
upp tidigare.

Behov av mer 
sociala insatser

Det kanske är lite 
mer socialt stöd 

som behövs. Att de 
inte ska behöva 
sitta så mycket 

ensam. För vissa gör 
ju det. Det tror jag 

inte är så bra heller.

Behov av mer 
kunskap kring 

depression

Jag tror att utbildningar 
skulle vara en jättebra 
grej att börja med. Att 
alla får utbilda sig kring 

psykisk ohälsa.

Behov av att belysa 
depression

Vi kan säkert ha mer fokus 
på det på brukarträffarna 

när vi pratar om dem. 
oftast är det att "hon mår 
inte så bra nu". Att lägga 
mer fokuspå det kan jag 

säkert göra.

Behov av 
flexibilitet i 

arbetssättet efter 
brukarens behov

Ett önskeläge hade varit 
att man utifrån dagsform 
kan avgöra och anpassa 
hjälpen än att behöva 
förbestämma att på 
måndag så ska vi ha 

social tid för då passar 
det i kalendern utan 

istället kunna se att det 
är faktiskt idag som du 

behöver social tid.
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och detta är hemtjänstens främsta målgrupp; hemtjänsten har ett bristande arbetssätt kopplat 

till depression; det finns en brist på kunskap och utbildning kring depression bland äldre inom 

hemtjänsten. 

 

7.1 Bemötandets betydelse  
Relation och bemötande är av betydelse när man talar om depression bland äldre. Från Allan 

och Dixons (2009) kvalitativa intervjuer framgick att det för deprimerade äldre var av vikt att 

de blir bemötta med förståelse av sin omgivning. De ville ha kontakt med andra men det 

förutsatte att de andra ville och försökte att förstå deras situation. I Holms et al. (2013) studie 

framgick just att relationer var något som var starkt kopplat till deras psykiska hälsa. Studien 

visade på att det var viktigt hur vårdpersonalen bemötte och samtalade med de äldre för att de 

skulle känna förtroende och trygghet. Det här framkom även i intervjuerna i vår studie där 

samtliga enhetschefer poängterade vikten av denna relation just för att kunna bemöta den 

äldre i hens mående. Enhetscheferna menade också att relationen är av vikt just för att 

brukaren ska känna förtroende gentemot personalen, utan den spelar det ingen roll vilka 

frågor som ställs kring måendet hos den äldre. 

 

En annan förutsättning för att kunna bilda relationer till brukarna och bemöta deras depression 

är ett personcentrerat arbetssätt. Personalen måste få möjlighet att bemöta varje enskild 

individ och dennes verkliga behov (Holm et al., 2013). Flera av enhetscheferna uttryckte ett 

behov av ett mer personcentrerat arbetssätt. Ett arbetssätt där brukarens behov för stunden får 

styra arbetet. Till exempel om en brukare inte vill eller inte har behov av att gå på en 

promenad när den är inplanerad så borde det gå att genomföra promenaden vid ett annat 

tillfälle. Ett annat exempel är om personalen upptäcker att en brukare är nedstämd så borde de 

ha möjlighet att stanna kvar längre hos den brukaren. 

 

7.2 Vikten av kunskap om depression 
Det kan dock vara svårt för omsorgspersonal att veta hur depression bör bemötas. En 

förutsättning för att personalen ska kunna ställa rätt frågor är, enligt oss, att de besitter 

kunskap kring depression, åldrandet och exempelvis hur fysisk, psykisk och social stimulans 

påverkar individens mående. Vikten av det här framgår även från Socialstyrelsens 

författningssamling (SOSFS 2011:12) där det står att personalen bör ha goda kunskaper kring 

vad ett normalt åldrande innebär. I intervjuerna framkom att en del av personalen hade en 

allmän kunskap kring depression men då berodde det ofta på en förkunskap som de fått från 

annat håll eller på grund av ett eget intresse. Samtliga enhetschefer ansåg sig också ha för lite 

kunskap om depression och grundat i detta ansåg enhetscheferna att det fanns ett behov av 

ökad kunskap för hemtjänsten i helhet vad gäller depression bland äldre. Att den enskilde 

individens intresse och förkunskap blir det som styr arbetet med depression bland äldre är 

något som vi ser risker med och det kan innebära att de äldre får hjälp som är ojämlik och 

otillräcklig.  

 

Från tidigare forskning framgår det att förlust av sociala kontakter och ensamhet är särskilda 

riskfaktorer för depression bland äldre (Petterson et al., 2014). Förlust av sociala kontakter i 
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hög ålder kan innebära att äldre blir nästintill isolerade i det egna hemmet. Om den äldre 

dessutom inte har anhöriga som är delaktiga i dennes liv ökar risken för ensamhet och 

isolering ytterligare. I det fall den äldre inte har anhöriga kan hemtjänsten spela en särskilt 

viktig roll vad gäller den äldres sociala liv. Att genomgå en förlust av sociala kontakter kan 

anses vara en del av ett naturligt åldrande men samtidigt kan denna hållning innebära en risk 

att den äldres mående normaliseras och förminskas (Sandvin, 2008). För att förhindra att 

normalisering sker anser vi att det är viktigt med kunskap hos personalen som möter de äldre. 

För äldre som lider av psykisk ohälsa sker ofta den första kontakten med just personalen inom 

äldreomsorgen, därför är det av extra vikt att personalen besitter kunskap kring depression. 

Detta så kontakt kan tas med berörda aktörer så snart som möjligt och för att hemtjänsten ska 

kunna planera och anpassa sina insatser för den äldre. 

 

7.3 Sociala insatser i förhållande till depression 

Trots att det finns effektiva insatser mot depression bland äldre så förblir en stor del utan hjälp 

och i de fall att de får hjälp så är den i regel otillräcklig (Kathleen, 2008). Från intervjuerna i 

denna studie framgick att depression bland äldre kan vara “svårt att göra något åt” då det kan 

bero på något som går att koppla till åldrandet självt, till exempel påtalade enhetscheferna 

förluster av sociala kontakter och funktioner. I intervjuerna framkom även att äldre är en 

särskilt utsatt grupp när det kommer till just psykisk ohälsa vilket vi anser bör motivera att 

äldre få mer hjälp av den kommunala hemtjänsten och samhället i stort kopplat till deras 

psykiska mående. Riktade sociala insatser till äldre med depression tycker vi är av vikt då 

äldre som grupp ökar i samhället och att det kan bli en ekonomisk utmaning för samhället att 

tillgodose den här gruppens behov av omsorg, detta då depression kan ha en negativ inverkan 

på den äldres övriga tillstånd (Modig et al., 2014). Vi anser därför att det bör vara relevant för 

hemtjänsten att ta hänsyn till vikten av sociala insatser i förhållande till äldre med depression. 

Från den tidigare forskningen i denna studie har det framgått ett antal sociala insatser i 

förhållande till depression som är värda att diskutera kopplat till hemtjänstens arbete. 

Exempel på en social insats framgår i Nymans et al. (2012) studie där det framgick att sociala 

aktiviteter i grupp skapade en känsla av gemenskap och tillhörighet hos de deprimerade äldre 

samt att det ingav hopp och längtan för att framtida aktiviteter skulle ske. Det här var även 

viktigt för att bryta ensamheten och isoleringen hos de äldre, och således motverka 

depression. En social insats som enhetscheferna uttryckte ett ökat behov av var just 

gruppaktiviteter, att skapa en träffpunkt för de äldre att umgås med varandra var ett exempel. 

Ensamhet och isolering blev även särskilt omnämnt av enhetscheferna som en grund för 

depression, vilket bör motivera gruppaktiviteter som arbetssätt inom hemtjänsten för att 

motverka och förebygga depression. Ytterligare något som framkommit som särskilt viktigt i 

den tidigare forskningen är social samvaro i form av att ge stöd, motivera, uppmuntra, 

bekräfta och umgås. Som Rolfner Suvanto (2012) skriver så kan möjligheten att ha någon att 

prata med kanske vara det allra viktigaste för äldre som lider av depression. Detta är även 

något som lyfts fram av enhetscheferna. De skulle gärna se att omsorgspersonalen hade större 

möjlighet till social samvaro, vilket är en viktig del i att bryta ensamhet och isolering bland 

äldre. Det är även viktigt att vara medveten om att depression har en mångfacetterad 
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orsaksgrund och att social stimulans för att bryta ensamhet inte alltid är tillräckligt vilket 

förutsätter att arbetet med äldre med depression tar hänsyn till fler aspekter.  

 

En utmaning i arbetet med depression bland äldre är att depression karaktäriseras av minskat 

engagemang och intresse att delta i aktiviteter (Nyman et al., 2012). Det här kan innebära en 

utmaning för hemtjänsten i deras arbete då den äldre besitter en självbestämmanderätt. Som 

en enhetschef beskriver kan den äldre neka hemtjänsten när de erbjuder till exempel en 

aktivitet, samtidigt som just denna aktivitet kanske hade hjälpt den äldre. Självbestämmandet 

är dock inte bara en utmaning utan också en förutsättning i arbetet för äldre som lider av 

depression, detta då självbestämmandet är av vikt för att den äldres mående (Holm et al., 

2013). Det är därför viktigt att hemtjänstpersonalen har kunskap om en viss brukare är 

deprimerad och om depression i sig för att kunna bemöta det på ett bra sätt. Många äldre kan 

dessutom ha svårigheter att lämna sitt hem och besöka andra, vilket ökar hemtjänstens 

betydelse för den äldre med depression ytterligare. Som framgick vid frågan vad 

enhetscheferna skulle vilja göra om de inte var bunden av budget eller verksamhetens 

utformning finns det olika sätt att arbeta med äldre som lider av en depression. Kanske 

behöver man tänka om när det kommer till fenomenet och hur man arbetar med det för att de 

äldre ska få den vård de förtjänar. 

 

7.4 Biståndsbeslutens roll  
Som framgick i SoL (SFS 2001:453) 4 § 5 kap. första stycket ska socialnämnden verka för att 

äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Detta kallas även för den nationella 

värdegrunden inom äldreomsorgen (se 5.2) och den gäller inte bara för utförandet av insatser 

utan även för handläggningen av ärenden. Dock menar Rolfner Suvanto (2012) att psykisk 

ohälsa bland äldre inte tas med i beräkningen vid biståndsbedömningen, vilket kan göra det 

svårt för hemtjänsten att få sociala insatser beviljade med hänsyn till den äldres psykiska 

mående. I intervjuerna framkom att det kan vara svårare att få mer tid hos en brukare för till 

exempel social samvaro om hen redan har flertalet besök av hemtjänsten under en dag. En 

insats som till exempel städ har inte samma inverkan på den enskilde som en social samvaro, 

där personal och brukare får tid att sitta ner och pratar med varandra. Det framgick i 

intervjuerna att personalen jobbar med den kontakt de har under den tid de är hos brukaren 

men att det är inte alltid tillräckligt. I förarbeten till SoL (SFS 2001:453) 4 § 5 kap. framgår 

det att biståndsbedömningen i större utsträckning borde ta hänsyn till den enskildes sociala 

behov. Dock står det samtidigt att de ska ta hänsyn till den sammanlagda tiden hos en brukare 

vilket gör det svårt att till fullo leva upp till den nationella värdegrunden då psykisk hälsa är 

en del i att äldre ska kunna leva ett värdigt liv och kunna känna välbefinnande. 

 

Biståndsbesluten begränsar vad hemtjänsten kan göra för äldre som lider av en depression, 

samtidigt som det är oklart i lagen vad bistånd ska ta hänsyn till och prioritera i besluten som 

gäller sociala insatser till äldre med psykisk ohälsa. Ska de i första hand ta hänsyn till den 

sammanlagda tiden eller till den nationella värdegrunden? Det här skulle kunna vara en 

kostnadsfråga om den totala tiden för hemtjänsten blir så pass hög att det skulle vara mer 

samhällsekonomiskt att den äldre flyttade in på ett boende.  
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7.5 Fenomenets osynlighet   
Depression bland äldre är, som beskrivits i tidigare forskning och intervjuer, ett osynligt 

fenomen i dagens samhälle. I intervjuerna framgick att samhället kanske inte tänker på 

depression bland äldre eller ser det som ett problem. Diagnoskriterierna för depression i DSM 

5 är inte anpassade till äldre vilket gör det svårt att urskilja en depression hos den här 

gruppen. Kriterierna kan förväxlas med vad som kan anses vara en del av det naturliga 

åldrandet men även vad som kan vara en begynnande demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010; 

Rolfner Suvanto, 2012). När det kommer till demenssjukdomar är det lätt att förväxla dessa 

med depression och tvärtom. Hos multisjuka äldre kan diagnoser och sjukdomar dessutom 

dölja varandra. Flera av enhetscheferna menade att detta gör det svårt för deras personal att 

upptäcka och urskilja en depression hos de äldre brukarna. Det kan även vara så att brukaren 

bara är glad just när personalen är där vilket försvårar saken ytterligare. I en intervju framkom 

att det är svårare för dem att hålla koll på brukarna då de bara är där kortare stunder. På till 

exempel ett särskilt boende kan både enhetschef och personal hålla koll på brukarna på ett 

annat sätt, det är bara att gå ner i korridoren knacka på.  

 

En anledning till att diagnoskriterierna inte är anpassade efter äldre beror på att det inte finns 

nog mycket forskning kring den här gruppen (Socialstyrelsen, 2008; Ludvigsson et al., 2015). 

Vad det här i sin tur beror på skulle kunna vara synen på äldre i samhället. En enhetschef 

pekade på äldre som generellt ointressanta i samhället vilket vi tänker kan grunda sig i 

ålderism. Negativa fördomar och föreställningar om äldre (Andersson, 2008) kan dessutom ha 

en negativ inverkan på individen då Lyons et al. (2017) pekar på ett samband mellan ålderism 

och depressiva symtom. Ålderism leder alltså till att fler äldre drabbas av depression samtidigt 

som ålderism bidrar till att fenomenet förblir osynligt. Synen på psykisk ohälsa kan också 

vara en bidragande faktor till att fenomenet är osynligt. I flera intervjuer framkom att psykisk 

ohälsa och depression kan ses som tabubelagt i samhället, inte minst av den äldre 

generationen, vilket Rolfner Suvanto (2012) även skriver i sin artikel.   

 

Utifrån vad som framgår i socialtjänstlagen (se 5.2) vilar en del av ansvaret när det kommer 

till deprimerade äldre på hemtjänsten, men det är inte alla gånger de anser att det är deras 

område och därmed ansvar. Inför intervjuerna tackade en del av enhetscheferna nej på grund 

av det och att de inte ansåg sig ha nog med kunskap kring ämnet. Istället hänvisade de oss till 

hemsjukvården då de ansåg att depression bland äldre är deras område. Detta kan bero på att 

det medicinska perspektivet tenderar att dominera när det kommer till äldre med depression, 

vilket riskerar att osynliggöra depression bland äldre inom hemtjänsten. Kathleen (2008) 

beskriver att det är vanligare med medicinsk behandling bland äldre samtidigt som det bland 

yngre är vanligare med samtalsterapi. Det här skulle i sin tur kunna kopplas till det faktum att 

det råder brist på forskning kring äldre som lider av depression. Det är svårt att ge rätt 

behandling och insatser om inte den kunskapen finns. Brist på kunskap skulle även kunna leda 

till att det inom hemtjänsten finns en syn av att det inte finns så mycket att göra för äldre som 

är deprimerade ur ett socialt perspektiv.  

 



26 
 

8. Slutsatser 

Den här uppsatsen har utgått från tre frågeställningar, varav den första var: “hur ser 

enhetschefer inom Umeå kommuns hemtjänst på depression bland äldre?”. Det som 

framkommit kopplat till denna frågeställning är att enhetscheferna ser depression bland äldre 

som ett allvarligt problem samtidigt som det är något som de själva, och personalen, har 

bristande kunskap om. Därmed drar vi slutsatsen att det finns ett behov att utbilda personalen 

inom hemtjänst om psykisk ohälsa i allmänhet och depression i synnerhet. Kopplat till den 

andra frågeställningen “vilka insatser erbjuder hemtjänsten i Umeå kommun för äldre med 

depression?” framgick att hemtjänsten inte erbjuder några specifika sociala insatser till äldre 

med depression men enhetscheferna nämnde ett antal indirekta sociala insatser som går att 

härleda till depression. Vi har därför dragit slutsatsen att det finns ett behov av att utarbeta 

rutiner och riktlinjer hur arbetet med äldre som lider av depression bör gå till inom 

hemtjänsten. Den sista frågeställningen löd: “hur anser enhetscheferna att insatserna mot 

depression bland äldre i Umeå kommun skulle kunna förbättras?”, kopplat till denna 

frågeställning framkom att hemtjänstens arbete skulle kunna förbättras genom en ökad 

kunskap inom verksamheten om fenomenet i sig och hur man bör bemöta detta. Det framkom 

även att arbetet skulle kunna förbättras genom att den sociala aspekten får ta ett större 

utrymme samt genom att hemtjänsten arbetar mer personcentrerat.  

 

Utöver det här har vi kommit fram till att depression bland äldre är ett relativt osynligt 

fenomen inom hemtjänstens verksamhet i allmänhet och i samhället i synnerhet. Det har att 

göra med att depression bland äldre är ett komplext fenomen som kan vara svårt att urskilja 

och upptäcka. Det kan även ha och göra med synen på äldre och psykisk ohälsa i samhället. I 

och med detta drar vi slutsatsen att fenomenet behöver uppmärksammas mer.  

Det finns en begränsad mängd forskning kring depression bland äldre vilket har framgått även 

begränsar arbetet. Det krävs därmed mer forskning på området för att kunna hjälpa dessa 

äldre. Inledningsvis ville vi intervjua äldre och vad de tycker om insatserna de får av 

hemtjänsten kopplat till sin depression. Dock skulle det bli för omfattande i förhållande till 

tidsramen för den här uppsatsen. Detta skulle vara av intresse för att få djupare kunskap kring 

insatserna och hur de äldre själva skulle vilja att dessa var utformade. Kopplat till vårt arbete 

kring äldre med depression skulle det vara ett viktigt inslag för att få en helhetsbild kring 

insatserna och hur de bör förbättras. För framtida forskning skulle det även vara intressant att 

jämföra vad olika kommuner har att erbjuda äldre som lider av depression, detta då det kan 

skilja sig åt kommuner emellan. Samverkan mellan de olika verksamheterna deprimerade 

äldre är i kontakt med är något vi har kommit i kontakt med i arbetet. Det är dock inget som 

fokuserats på då det inte var syftet med uppsatsen, vi rekommenderar att det här området 

undersöks då intervjuerna pekade på brister kring detta.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 
(Rubrik: Vill du delta i en intervju kring äldre inom hemtjänsten som lider av depression?) 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid namn Alexander Eriksson och Linnea Nilsson och vi läser 

socionomprogrammet vid Umeå universitet. Vi skriver en C-uppsats vars syfte är att 

undersöka hur enhetschefer inom hemtjänsten i Umeå kommun ser på depression bland äldre 

samt de sociala insatserna äldre får i förhållande till deras depression 

 

Vi riktar oss därför till dig som har minst ett års erfarenhet som enhetschef inom hemtjänsten 

och vi vill fråga dig om du kan tänka dig att delta i en intervju kring detta ämne. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande. Vi kommer 

även avpersonifiera dig som deltar vilket innebär att ingen, förutom oss, kan identifiera dig 

och det du sagt i studien. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas i 

studiens syfte. C-uppsatsen kommer sedan att publiceras i DiVA, vilket är en databas för 

publikationer som Umeå universitet använder sig av. Intervjun kommer spelas in och 

beräknas ta max 60 minuter. Tid och plats bestämmer du! 

  

Det skulle vara till stor hjälp om du valde att delta. Är du intresserad får du gärna höra av dig 

till oss, antingen via mejl eller telefon! 

 

Med vänlig hälsning 

Alexander Eriksson (070- 57 53 887 - Alexander1995e@outlook.com) 

Linnea Nilsson (070- 38 31 761 - linnea.nilsson96@live.se) 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Denna intervju kommer ta max 60 minuter och det som sägs kommer spelas in så att vi inte 

missar något. Du kan välja att avbryta intervjun och även att inte svara på vissa, eller alla, 

frågor om du känner så. Dina uppgifter och deltagande kommer att hanteras konfidentiellt och 

du kommer att vara anonym. Känns det okej? 

 

Detta är en intervju som kommer handla om hur du ser på depression bland äldre och hur du 

ser på de sociala insatserna de får i förhållande till deras depression. När vi talar om äldre i 

denna intervju så syftar vi på dem som är 65 år och äldre. 

 

Vi förväntar oss inte att du ska vara en expert på psykisk ohälsa eller depression bland äldre. 

Utan vi är intresserade av ditt perspektiv och dina åsikter kring ämnet. 

 

Inledning 

• Hur länge har du jobbat som chef inom hemtjänsten? 

• Hur många brukare och personal har du? 

 

Syn på depression 

• Hur tror du att samhällets syn på äldre med depression ser ut? 

• Hur ser du på depression bland äldre? Stämmer den överens med samhällets syn?  

• Anser du dig ha tillräcklig kunskap om äldre med depression? 

 

Hur arbetar ni? 

• Hur skulle du säga att ni arbetar med äldre som lider av depression? 

• Erbjuder kommunens hemtjänst särskilda insatser till äldre som lider av en 

depression? 

• Vilka insatser erbjuder ni som du anser kan kopplas till depression? 

• Anser du att ni utför förebyggande arbete inom hemtjänsten kopplat till depression och 

i så fall på vilket sätt?  

• Har ni rutiner för hur ni ska arbeta hos äldre med depression? Vad innefattar dessa 

rutiner?  

• Vilka förutsättningar har ni för att arbeta med äldre som lider av depression? 

• Finns det något som begränsar arbetet med äldre som lider av en depression? 

• Pratas det något om depression hos äldre er enhetschefer emellan? Eller med 

personalen? 

• Vilka svårigheter ser du i arbetet med äldre som lider av depression? 

• Vad tycker du om ert arbetssätt? 

• Vad gör ni i arbetet med äldre, kopplat till depression, som du anser är framgångsrikt? 

Skulle ni kunna göra mer av detta? 

 

Framtiden 

• Hade du velat förändra insatserna de äldre med depression får från hemtjänsten? och i 

så fall hur? 
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• Om du inte var bunden av verksamhetens resurser eller utformning, hur skulle du vilja 

att arbetet med äldre som lider av depression såg ut? 

• Är det något du i din roll skulle kunna göra för att förbättra arbetet med äldre som 

lider av depression? 

• Vad anser du krävs för att minska antalet äldre som lider av en depression? 

 

• Avslutningsvis vill vi fråga om det är något du vill tillägga eller kommentera kopplat 

till intervjun och ämnet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


