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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett globalt problem som leder till onödigt lidande och förtidig 

död. Många äldre är multisjuka, vilket innebär att de lever med flera somatiska och/eller 

psykologiska sjukdomar samtidigt. Detta påverkar symtombilden hos äldre som lider av 

psykisk ohälsa, och det är vanligare att dessa personer att söka vård för fysiska åkommor eller 

besvär istället för sitt psykiska mående.  Detta gör det svårare för vårdpersonal att 

uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa. 

 

Syfte: Studiens syfte är att belysa sjuksköterskors uppfattning av omvårdnad vid psykisk 

ohälsa hos äldre. 

 

Metod: Arbetet är en litteraturöversikt där resultatet baseras på 16 vetenskapliga artiklar av 

både kvalitativ och kvantitativ design. Litteratursökningar gjordes med hjälp av databaserna 

CINAHL och Pubmed. 

 

Resultat: Resultatet delades upp i 2 huvudkategorier bestående av Kunskap och Relation, 

med 4 underkategorier bestående av Psykisk ohälsa, Rutin, Relationen med äldre och Andra 

relationer. I resultatet framkom det att många sjuksköterskor upplevde att de saknade den 

kunskap som behövs vid omvårdnad av psykisk ohälsa hos äldre, även vikten av en god 

relation mellan sjuksköterskan och patienten, dess anhöriga, och annan vårdpersonal 

framfördes. 

 

Slutsats: Sjuksköterskor känner att deras kunskap är otillräcklig vid omvårdnad av psykisk 

ohälsa hos äldre. En god relation med patienten är viktig, men anhöriga glöms ofta bort. 

Rutiner saknas vid omvårdnaden. Författarna anser att för lite fokus läggs på omvårdnaden 

vid psykisk ohälsa hos äldre. 

 

Nyckelord: Äldre, psykisk ohälsa, sjuksköterskor uppfattning, omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Mental disorder is a global problem that leads to unnecessary suffering and 

premature death amongst elderly people. Many elderly people suffer from multimorbidity, 

that is, they both have multiple somatic and/or psychological disabilities simultaneously. This 

affects the symptomatology in the elderly that suffer from mental illness, and it is more 

common that these individuals seek medical care for somatic afflictions instead of their 

psychological problem. This makes it more difficult for health care staff to notice signs of 

mental illness. 

    

Purpose: The purpose of this study is to illuminate nurses perception of the nursing care of 

elderly people with mental illness. 

 

Method: The study is made in the form of a literature review based on 16 scientific papers of 

qualitative and quantitative design. Literature searches were made via the the databases 

CINAHL and Pubmed. 

 

Results: The result was structured into 2 main categories consisting of Knowledge and 

Relations, with 4 subcategories consisting of Mental Illness, Routine, the Relation with elders 

and Other Relations. The results showed that many nurses experienced that they lacked the 

knowledge that is required when nursing elders with mental illnesses. It also showed the 

importance of good relations between the nurse and the patient, their relatives, and other 

health professionals. 

 

Conclusions: Nurses perception of their knowledge of caring for the elderly with Mental 

illness was that their knowledge was insufficient. A good relationship with the patient is 

important, but the relatives are often forgotten. There is a lack of routine when it comes to 

nursing care. The writers deem there is not enough focus on the nursing care of the elderly 

who suffers from mental illness. 

 

Keywords: Elderly, Mental health, Nurses perception, Nursing care 
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Inledning 

 

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning inom geriatrikplaceringen på 

sjuksköterskeprogrammet uppmärksammade författarna en bagatellisering av psykisk ohälsa 

hos äldre. Äldre patienter som uttryckt nedstämdhet, oro eller hopplöshet förringas, då det 

tycks vara mer prioriterat att lindra det somatiska. Det psykologiska lidandet förklarades 

många gånger av sjuksköterskor som en naturlig del av att vara gammal.  

 

Bakgrund 

 

Äldre  

Den generella uppfattningen om en “äldre person” i Sverige är en individ som är äldre än 65 

år gammal enligt Lagen om anställningsskydd, [LAS] (SFS 2019:529). Enligt Skog och 

Grafström, 2013, så dras en gräns vid 65 års ålder eftersom det är då individen förväntas gå i 

pension, det är från och med det året en person kan refereras till som äldre. 

Skog och Grafström (2013) menar att ålder kan beräknas på fyra olika sätt. Kronologisk ålder 

utgår från hur många år personen har levt. Social ålder mäter vilken roll personen har i livet, 

exempelvis om personen har ett jobb eller studerar. Psykologisk ålder mäts i hur väl personen 

kan anpassa sig till omgivningen, här ingår även sinnen som syn och hörsel. Den biologiska 

åldern är baserad på hur fysiskt välbevarad personen är. Detta arbete kommer utgå från den 

kronologiska åldern, då det är vid 65-års ålder är den lägsta åldern för att geriatriska 

avdelningar på sjukhus ska ta emot patienten (Skog & Grafström, 2013).  

Sjukdomar som är vanliga hos äldre är artros, benskörhet, kärlsjukdomar, cancer och diabetes 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Dessa sjukdomar kan påverka äldres mobilitet och 

självständighet och kan skapa en otrygghet samt begränsa förmågan att fortsätta ha det sociala 

liv som kanske fanns innan sjukdomen, något som kan påverka den äldre i en såpass stor 

utsträckning att patienten börjar lida av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Boendesituationen är en faktor som påverkar äldres hälsa. Exempelvis är det vanligare med 

psykisk ohälsa hos äldre som bor på särskilt boende då risken för social isolering ökar i och 

med att patienten behöver stöd för att klara sitt vardagliga liv (Folkhälsomyndigheten, 

2019).  Äldre som bor ensamma löper också stor risk att lida av psykisk ohälsa på grund av 

social isolering. Den ekonomiska situationen kan också skapa psykisk ohälsa då den ökar 

otryggheten om man inte har ekonomisk stabilitet, vilket är vanligt bland äldre om pensionen 

är otillräcklig (Folkhälsomyndigheten, 2019). Ett brett socialt nätverk är kopplat till en 

minskad risk att lida av psykisk ohälsa (Blazer, 2003). 

 

Psykisk ohälsa hos äldre   

 

Psykisk ohälsa kan visa sig i väldigt många former, till exempel i form av stress, ångest och 

depression (Folkhälsomyndigheten, 2019). Enligt Ewertzon (2014) är de vanligaste formerna 

av psykisk ohälsa i form av depression, ångest och psykotiska tillstånd (Ewertzon, 2014). 

Psykisk ohälsa kan även påverka och samspela med somatiska sjukdomar vilket kan göra att 

symtom för psykisk ohälsa döljer sig.  Psykisk ohälsa hos äldre är ett globalt problem som 

leder till onödigt lidande och förtidig död (Socialstyrelsen, 2018). Enligt Ankar-Hansen, 

Skovdahl, Tønnessen och McCormack, (2018) är psykisk hälsa och somatisk hälsa lika 

viktiga, men det finns en tendens att bortprioritera mental hälsa hos äldre.  
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Depression 

Ungefär 150 000 äldre lider av depression och det är minst lika vanligt som demens. Mellan 6 

till 12 % av alla personer äldre än 65 år lider av någon form av ångest (Skoog, Waern, 

Sigström, Bucht. 2017). Hos äldre är depression ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan leda 

till att livskvaliteten försämras betydligt – dessutom ökar det risken att dö i förtid (Skoog et 

al., 2017). I en svensk studie framkom det att 20 - 25% av de äldre som bor på särskilt boende 

har symtom av depression, och det är inte ovanligt att de aldrig upptäcks och behandlas 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2015). Minst 25% av de som behandlas 

på geriatriska enheter beräknas vara kliniskt deprimerade (Edberg & Wijk. 2014). 

 

En studie gjord på 4 miljoner patienter i USA, visade att 29% (Maxwell, Mion, Schlundt & 

Simmons, 2018) upplevde förhöjda depressionssymtom, men endast 13% av dessa var 

diagnosticerade med klinisk depression (Maxwell et al., 2018). I USA uppskattar man att 

ungefär 1.2 miljoner till 1.7 miljoner äldre lider av grav depression och det förväntas öka till 

15 miljoner vid år 2013 (Harris, Walmer, Nwogu, Peraza-Smith & Cacchione, 2017). Hos 

äldre är depression ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan leda till en ökad risk att dö i förtid. 

Har individen även en allvarlig somatisk sjukdom ökar mortaliteten ytterligare (SBU, 2015).  

 

Enligt Garand, Mitchell, Dietrick, Hijjawi och Pan (2006) så genomfördes en studie i Sverige 

där personer över 85 års ålder frågades om suicidtankar.  Där uppvisade 16% av deltagarna att 

dem hade funderat på att begå självmord eller haft passiva självmordstankar. (Garand et al., 

2006). Jämfört med den yngre befolkningen genomför den äldre befolkningen 

självmordsförsök mer sällan, men när det väl sker är det större risk för ett fatalt resultat 

(Zeppegno, Gattoni, Mastrangelo, Gramaglia & Sarchiapone, 2018). Även behandlingen av 

depression skiljer sig hos äldre patienter jämfört med de yngre. Farmakologisk behandling av 

depression tycks ha en lägre effekt hos äldre och ingen effekt alls hos de äldre med demens 

(Boström, 2016).  

 

Ångest 

I en epidemiologisk studie som folkhälsomyndigheten genomfört mellan åren 1992 - 2014 

visades att 33% av den äldre kvinnliga befolkningen och 20% av den äldre manliga 

befolkningen, i Sverige, lider av ångestproblem. Att lida av ångestproblem försämrar sömnen 

för äldre och kan påverka den allmänna psykiska hälsan till det negativa (Kujawska-Danecka, 

Nowicka-Sauer, Hajduk, Wierzba, Krzemiński & Zdrojewski, 2016). Att lida av ångest är 

också kopplat till ökad risk för att få somatiska sjukdomar samt att risken att få demens ökar 

(Läkartidningen, 2013).  

 

Psykotiska sjukdomar 

Psykotiska sjukdomar visar sig ofta i ung ålder men kan även utlösas när man är äldre på 

grund av läkemedel, kris eller sömnbrist. Det misstänks att var tionde äldre som vårdas på en 

akut vårdenhet drabbas av vanföreställningar (Allard, 2014). Att lida av en vanföreställningar 

ökar risken för att drabbas av demens (Skoog & Östling, 2002). En riskfaktor för utvecklande 

av psykostillstånd är social isolering som följs av psykotiskt tankemönster där självinsikten i 

sitt beteende minskar och man ser en minskad kognitiv-förmåga (Finska läkaresällskapet, 

2013).  
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Behandling och omvårdnad 

 

 

Behandling av depression 

Enligt Manthorpe och Iliffe (2007) finns det tre huvudsätt att behandla depression: Socialt 

stöd, psykologisk terapi av olika slag och farmakologisk behandling i form av 

antidepressiva. Förutom att vara verksamma i sig själva går det att kombinera de tre 

formerna för en välfungerande behandling av depression. Vilken sorts behandling som ska 

användas är beroende på individen. Vissa personer känner sig inte bekväma med att uttrycka 

sina känslor verbalt, eller ser antidepressiva läkemedel som riskfyllda och 

beroendeframkallande, alternativt att de endast skjuter upp problemen för stunden och att 

sjukdomen i sig inte blir behandlad. Andra personer gynnas inte lika väl av socialt stöd eller 

aktiviteter då depressionen i sig minskar orken vilket leder till dessa behandlingar inte 

skänker personen någon glädje (Manthorpe & Iliffe, 2007). Psykologisk terapi kan bestå av 

exempelvis interpersonell terapi (ITP), kognitiv beteendeterapi (KBT) eller 

problemlösningsterapi (PST - Problem Solving Therapy) (Karlsson, 2017). KBT 

välbeforskat och är rekommenderas som behandlingsform för depression av Socialstyrelsens 

Nationella Riktlinjer. KBT utgår från att personers känslor, tankar och beteende ömsesidigt 

styr och påverkar varandra, och är den en av de vanligaste formerna av terapi i västvärlden 

(Karlsson, 2017). Farmakologisk behandling av depression hos äldre pågår vanligtvis under 

längre tid än hos yngre. Det är viktigt att denna behandling följs upp och utvärderas då äldre 

är mer känsliga för läkemedel och reagerar oftare negativt vid behandling av flera läkemedel 

samtidigt (Rolfner Suvanto, 2018). De vanligaste formerna av läkemedel för att behandla 

depression hos äldre är selektiva serotoninåterupptagningshämmare (SSRI) (Rolfner 

Suvanto, 2018). 

 

 

Behandling av ångest 

Behandling av ångest består främst av KBT och farmakologisk behandling (Rolfner Suvanto, 

2018). Den farmakologiska behandlingen av ångest kan bestå av SSRI eller bensodiazepiner 

(Karlsson, 2017). Att lära ut om vad ångest innebär och vad personen själv kan göra under en 

pågående panikattack kan inte bara underlätta behandlingen av ångest, utan även kan även ge 

en trygghetskänsla för den utsatte och dess anhöriga (Rolfner Suvanto, 2018). Enligt 

Psykiatristöd (u.å) är de viktigt att sätta sig ner med patienten och diskutera tänkbara 

omvårdnadsåtgärder för att motverka ångestsymtom. Omvårdnadsåtgärder vid ångest kan 

innebära att identifiera den äldre patientens resurser, exempelvis ekonomiska, sociala eller 

kulturella aspekter som kan hjälpa till vid omvårdnaden. Detta kan förslagsvis vara anhöriga 

eller religiösa samfund som patienten kan få ytterligare stöd av. Att skapa en lugn och trygg 

miljö för patienten, och att uppmuntra till fysisk aktivitet så att patienten aktiveras, minskar 

ångestsymtomen (Psykiatristöd, u.å). Socialstyrelsen uppgav i en rapport att två tredjedelar av 

äldre som lider av ångest eller depression i Västra Götaland blir endast behandlade med hjälp 

av primärvård och den vanligaste form av behandling är att psykofarmaka förskrivs. 

Socialstyrelsen har även belyst det faktum att psykofarmaka inte är tillräckligt för att lindra 

äldres ångest och depressionssymtom (Socialstyrelsen, 2018).  

 

 

Behandling av psykotiska sjukdomar 

Behandlingen av psykotiska sjukdomstillstånd hos äldre består av farmakologiska, 

psykosociala och somatiska insatser (Allard, 2017). Neuroleptika är den viktigaste 

förutsättningen för undvika återfall i sjukdomen (Allard, 2017). Gemensam utbildning med 
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äldre patienter och deras anhöriga om sjukdomstillståndet kan öka trygghetskänslan hos den 

äldre, samt minska stress och oro (Rolfner Suvanto, 2018). Enligt Allard (2017) lever många 

äldre med psykossjukdom isolerat från omgivningen. Omvårdnadsarbete hos patienter med 

psykossjukdom kan därför vara att försöka bryta denna isolering och ge möjlighet till ett 

rikare socialt liv, genom exempelvis andra boendeformer. Detta skulle kunna ske genom att 

låta patienten flytta till ett servicehus eller särskilt boende där patienten kan ha daglig 

kontakt med personal (Allard, 2017).  

 

 

Psykisk ohälsa och anhöriga 

 

Psykisk ohälsa påverkar inte bara den drabbade, utan har även en påverkan på vardagen för 

anhöriga. De senaste decennierna har det framkommit evidensbaserade omvårdnadsmodeller 

där anhöriga spelar en viktig roll (Ewertzon, 2014). Enligt Ewertzon (2014) så upplevde två 

av tre anhöriga att de inte blev tillräckligt inkluderade i behandlingen av deras anhörigas 

psykiska ohälsa. Sjukvårdspersonal har olika uppfattningar om hur involverade anhöriga bör 

vara, då det ibland uppfattas som om anhöriga och vårdtagare har olika önskemål om 

behandlingen. De anhöriga kände då att sjukvårdspersonal främst lyssnar till vårdtagarens 

behov. Anhöriga kan känna maktlöshet om de inte inkluderas i vården då de inte har 

förmågan att påverka vården för deras anhöriga (Skundberg-Kletthagen, H., Hall-Lord, M., 

Hedelin, B., & Wangensteen, S, 2016). Således är det viktigt att anhöriga bemöts med respekt 

och god kommunikation av vårdpersonal så att det skapas en god relation och ett gott 

samarbete (Ewertzon, 2014).  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

  

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) så är det sjuksköterskans ansvar att förebygga 

somatiska sjukdomar och även det psykiska välbefinnandet måste främjas hos patienter. Som 

sjuksköterska finns det ett ansvar att kommunicera med patienten på ett sätt som möjliggör att 

patienten får uttrycka sig fritt och vara delaktig i sin egen vård så att patienten känner att den 

får sina behov, fysiska såväl som psykiska, täckta (Ehrenberg & Wallin, 2014). Om 

sjuksköterskan tar över samtal och styr patientens vård för hårt så blir patientens integritet 

kränkt och riskerar att följsamhet och välbefinnande minskar (Ehrenberg, & Wallin, 2014).  

Som sjuksköterska är det ens ansvar att förstå symtombildningen vid psykisk ohälsa hos äldre 

i och med att symtomen är annorlunda än hos yngre (Skog & Grafström, 2003). Vid iakttagna 

symtom ska åtgärder vidtas för att öka det psykiska välmåendet (Skog & Grafström, 2003). 

 

För att kunna fastställa symtom av psykisk ohälsa så måste sjuksköterskan vara lyhörd och 

lyssna på allvar så att personen har alla förutsättningar att öppna upp sig om sin psykiska 

hälsa (Arvidsson & Skärsäter, 2006). Det är när personen vågar öppna upp sig sjuksköterskan 

har möjlighet att påverka tankemönster och förebygga psykisk ohälsa. Sjuksköterskan har 

även ansvar att upptäcka riskfaktorer och riskbeteende (Arvidsson & Skärsäter, 2006). 

 

Personcentrerad vård 

 

‘’Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela 

personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i 

lika hög utsträckning som fysiska behov’’ (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2016) 

 

https://www.tandfonline.com/author/Skundberg-Kletthagen%2C+Hege
https://www.tandfonline.com/author/Hall-Lord%2C+Marie+Louise
https://www.tandfonline.com/author/Hedelin%2C+Birgitta
https://www.tandfonline.com/author/Wangensteen%2C+Sigrid
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Sjuksköterska som yrke grundas på evidensbaserad och hälsofrämjande vård där 

tillgodoseende av patientens behov som somatiska, psykologiska och existentiella är centralt.   

Sjuksköterskeyrket är baserat på sex kärnkompetenser som är utformade för att ge en så säker 

och så bra vård som möjligt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2009).En av dessa 

kärnkompetenser är personcentrerad vård vilket innebär en vård som är baserad utifrån 

individens behov istället för att utgå från att alla personer är likadana (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2009). Att lyssna och respektera individens egna värderingar måste 

ligga till grund för att förhållandet mellan sjuksköterskan och individen ska vara så jämställt 

som möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar vid hälsofrämjande arbete att använda sig av ett 

förhållningssätt som ger trygghet och stöd till individen (Ryan, Galick, Happell, 2009). För att 

bygga en terapeutisk relation mellan patient och sjuksköterska måste sjuksköterskan ta hänsyn 

till patientens värderingar och förmåga genom att vara öppen och ärlig. Sjuksköterskor såg på 

sin roll som en vårdare som ger holistisk vård, vilket gör att man får en bredare insyn i äldre 

psykisk hälsa vilket inte annan vårdpersonal och gör att sjuksköterskan har en unik insikt i 

äldres psykiska hälsa (Ryan et al., 2009). 

 

Skörhet 

 

Ett allt vanligare begrepp för att beskriva äldre med funktionsnedsättning är frailty 

(Wilhelmson, Gustafsson, Eklund, Larsson, Landahl, & Dahlin-Ivanoff, 2012). Den 

översättning av ordet frailty som förekommer mest i svenskan är ordet “skörhet” (Wilhelmson 

et al. 2012). Det finns ingen officiell definition av begreppet skörhet, utan begreppet har 

tolkats på flera olika sätt men innefattar alltid de personer som har en förhöjd risk för negativa 

händelser. Detta kan innebära en ökad risk för sjukhusinläggning, att vara i behov av ett 

speciellt boende med någon form av stöd, eller ökad risk för att avlida (SBU, 2015). Det finns 

en tydlig koppling mellan skörhet och tillstånd såsom funktionsnedsättning och 

multisjuklighet, men även hög ålder har betydelse (SBU, 2015). 

 

Idag finns det två vedertagna förklaringar till begreppet skörhet. Den ena är den fenotypiska 

modellen som förklarar skörhet som allmän trötthet, låg fysisk aktivitet och uthållighet, 

försämrad balans, svaghet, viktnedgång, försämrade mentala funktioner och sänkt 

stresstolerans  (SBU, 2015). Den andra är den kumulativa deficitmodellen, som baserar 

skörhet på antal sjukdomar personen har, påverkan på det alldagliga livet genom 

funktionsnedsättningar och förekomst av specifika hälsotillstånd (SBU, 2015). Den 

kumulativa deficitmodellen ser dock skörhet som något föränderligt, att den sköra personen 

kan bli både bättre eller sämre (SBU, 2015). I en studie gjort på äldre i Latinamerika visades 

att depression ökade risken med 59% att utveckla skörhet (Prizina, Stubbs, Veronese, Guerra, 

Krajl, Libre-Rodriguez, Prince & Wu, 2019). 

Wilhelmson et al., (2012) skriver i sin artikel att skörhet är ett tillstånd då personen lider av 

nedsatt kapacitet i multipla fysiologiska system vilket ökar risk för sjuklighet. Skörhet innebär 

alltså en ökad sårbarhet vid akut sjukdom och psykosocialt trauma. 

 

Problemformulering  

 

Psykisk ohälsa hos äldre är ett globalt problem som kan leda till skörhet och skörhet kan i sin 

tur leda till ökad psykisk ohälsa. Att träffa äldre som lider av psykisk ohälsa är inte ovanligt 

inom sjukvården och att hantera skörheten som medförs av psykisk ohälsa är något alla 
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sjuksköterskor kommer göra i sitt yrkesliv. Det är då är det viktigt att kunna basera sin 

omvårdnad på sjuksköterskans kärnkompetenser, varav en av dessa kärnkompetenser är 

personcentrerad omvårdnad. En mer effektiv vård och omvårdnad av äldre med psykisk 

ohälsa skulle kunna leda till färre fall av skörhet.  

 

Syfte 

 

Studiens syfte är att belysa sjuksköterskors uppfattning av omvårdnad vid psykisk ohälsa hos 

äldre. 

 

 

METOD 

Val av metod 

Designen som valts för detta arbete är en litteraturöversikt baserad på kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. Litteraturöversikter förmedlar en sammanställning av 

tillgänglig forskning, vilket ger möjlighet att ta del av forskning som gjorts på erfarenheter 

från vårdpersonal över hela världen (Forsberg & Wengström, 2016). Det ökar underlaget som 

arbetet bygger på och ger en bredare insyn i den frågeställning som undersöks (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

Kvalitativa studier användes då dessa förmedlar en subjektiv insyn (Allison, 2015) på 

sjuksköterskors uppfattning om frågeställningen. Kvalitativa studier förmedlar en inblick i hur 

sjuksköterskan ser på sitt eget förhållande till patienten (Forsberg & Wengström, 2016). 

Kvantitativa studier har använts för att förstå bredden av frågeställningen.  Kvantitativa 

studier ger även en objektiv syn på hur ofta ett fenomen förekommer (Henricson, 2017). En 

bred utgångspunkt ökar möjligheten att ha uppdaterade och korrekta fakta att sammanställa 

och kunna bygga en diskussion kring, vilket ger en god möjlighet att utreda sjuksköterskors 

uppfattning om psykisk ohälsa.  

Urvalskriterier  

Vid en litteraturöversikt är det viktigt att urvalet av vetenskapliga artiklar är brett nog för att 

få en klar överblick över ämnet, men även begränsat så att information är relevant och 

uppdaterad (Forsberg & Wengström, 2016). Inom sjuksköterskeyrket existerar variation 

såsom ålder, kön och nationalitet, vilket leder till ökad variation på svaren. En ökad variation 

bland deltagare ger en bredare bild av frågeställningen som forskarna belyst (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

Avgränsningar 

Endast texter som fanns tillgängliga på svenska eller engelska har använts. Svenska då det är 

författarnas modersmål, och engelska eftersom båda författarna anses vara tillräckligt kunniga 

i språket för att kunna kritiskt granska artiklar skrivna på Engelsk, enligt Henricson (2017) så 

är engelska det publikationsspråk som vanligen används vid publicering av studier då det 

möjliggör att fler kan ta del av forskningen. Även Friberg (2017) belyser det faktum att det 

mesta vetenskapliga material är publicerat på engelska.  Endast originalartiklar har använts då 

det innebär att resultatet kommer från primärkällan och har därmed inte tolkats vidare. Att 

använda sig av originalartiklar stärker resultatet då det aldrig tidigare presenterats (Forsberg 

& Wengström, 2016). Artiklar som används i studien publicerades tidigast 2009 vilket ger en 

tidsavgränsning på 10 år för att få aktuell forskning. 
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Inklusionskriterier 

Artiklar som används i studien har granskats av en etisk kommitté så att forskningen har 

bedrivits utifrån etiska riktlinjer. Studier som belyser uppfattningar om psykiska ohälsa hos 

personer i alla åldrar men har delar som specifikt rör personer äldre än 65 år har använts om 

det funnits tillräckligt med information. Det har inte gjorts någon avgränsning vad gäller i 

vilket land studierna utförts, således har resultat från olika delar i världen har inkluderats. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som ej granskats av en etisk kommitté har exkluderats då det inte kan säkerställas om 

forskningen bedrivits på rätt sätt. Artiklar som inte är originalartiklar har exkluderats då det 

stärker litteraturstudien om forskningen är baserad på primärkällor.  

Datainsamling     

Litteraturöversikten är baserad på 15 vetenskapliga artiklar som inhämtats från två olika 

databaser, PubMed och Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL). CINAHL och PubMed användes då de är stora databaser för medicinsk forskning 

och omvårdnadsforskning.  

Relevanta söktermer som använts vid insamlandet av artiklar har tagits från svenska och 

översatts till engelska via Svensk MeSH för att få en korrekt akademisk term. Vid 

kombinerade av söktermer har den booleska operatorn AND använts, då enligt Forsberg och 

Wengström, 2016 det underlättar att kombinera frågeställning med enstaka ord för att få mer 

specifika sökningar. Sökningar för att få fram vetenskapliga artiklar har gjorts i kombination 

med olika begrepp. Mesh termerna som användes vid sökandet är ‘’Äldrevård’’ ‘’Psykisk 

hälsa’’ ‘’Sjuksköterskans roll’’ ‘’Psykogeriatrik’’ ‘’Geriatric’’ ‘’Depression’’ ‘’Attityder hos 

hälso- och sjukvårdpersonal’’ ‘’Sjuksköterskerskors uppfattning’’. Dessa Mesh-termer 

översattets till ‘’Geriatric nursing’’, ‘’Mental health’’, ‘’Older people’’, ‘’Nurse role’’, 

‘’Geriatric psychiatry’’, ‘’Psychiatry’’, ‘’Geriatrics’’ ‘’Depression’’, ‘’Attitude of Health 

personnel’’, ‘’Older adults’’, ‘’Nurse perception’’ 

TABELL 1   

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar  

PubMed 29/08-

2019 

(((‘’Geriatric nursing’’[MeSH 

Terms]) AND 

(‘’Perception’’[MeSH 

Terms]))) 

Text availability: Full text 

Publication dates: 10 years 

140 

träffar 

16 9 1 

PubMed 29/08-

2019 

((‘’Geriatric nursing’’ [MeSH 

Terms])AND (‘’Mental 

health’’[MeSH Terms])) 

Text availability: Full text 

Publication dates: 10 years 

819 

träffar 

19 14 3 
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PubMed 29/08-

2019 

((‘’Geriatric 

psychiatry’’[MeSH Terms]) 

AND (‘’Nurse role’’[MeSH 

Terms])) 

Text availability: Full text 

Publication dates: 10 years 

29 

träffar 

4 1 1  

Cinahl 29/8-

2019 

((‘’Geriatric 

psychiatry’’[MeSH Terms]) 

AND (‘’Nursing’’[MeSH 

Terms]) 

Limit to: Full text 

Publication date: 2009-2019 

305 

träffar 

23 4 1  

PubMed 3/9-

2019 

(((‘’Geriatric nursing’’ [MeSH 

Terms]) AND 

(‘’Depression’’[MeSH 

Terms]))) 

Text availability: Full text 

Publication dates: 10 years 

207 

träffar 

4 4 5 

PubMed 3/9-

2019 

(((‘’Attitude of Health 

personnel’’ [MeSH 

Terms])AND (‘’Nurse’’ 

[MeSH Terms]) AND (‘’Older 

people’’[MeSH Terms]) AND 

(‘’Mental health’’[MeSH 

Terms]))) 

Text availability: Full text 

Publication dates: 10 years 

148 

träffar 

20 12 2 

Pubmed 15/9-

2019 

((‘’Nurse perception’’[MeSH 

Terms]) AND (‘’older 

adults’’[MeSH Terms])) 

Text availability: Full text 

Publication dates: 10 years 

172 36 9 2 

 

Manuell sökning      

Vid sökning av artiklar granskades valda artiklars referenslista för att hitta liknande relevanta 

artiklar som passar studiens syfte och uppfyllde inklusions och exklusions-kraven. Vid 

granskning av dessa artiklar framkom en som passade syftet och uppfyllde kraven, denna 

artikel har markerats med ** i referenslistan. 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsmatris för att avgöra 

kvaliteten på artiklarna, i form av vilken typ av studie som genomförts, hur många deltagare 

som deltar och om den har blivit granskad av en etisk kommitté. Beroende på om frågan kan 

besvaras utifrån att läsa artikeln kan man avgöra vilken typ av kvalitet artikeln besitter. Enligt 
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Henricson (2017) så är det viktigt att det framkommer tydligt vilken typ av kvalitet artiklarna 

är av, därför har artiklarna markerats I för högkvalitet, II för medelkvalitet och III för låg 

kvalitet (Se bilaga A). 

Databearbetning   

Bearbetning av data gjordes i olika steg för att få svar om artiklarna var relevanta för 

frågeställningen. Författarna utgick från Sophiahemmets bedömningsmall vid varje 

litteratursökning. Bedömningsmallen är utformad efter Berg, Dencker och Skärsäter (1999), 

samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga A. Först gjordes en sökning med 

relevanta termer i en av de flera databaserna. Såg titeln ut att innehålla aktuell information 

lästes abstractet igenom för att ge en övergripande bild av artikeln. Om abstractet ansågs vara 

relevant så lästes hela artikeln igenom så att alla krav uppfylldes, och sedan bearbetades 

referenserna för att på så sätt få tillgång till andra artiklar som kan ha missats vid sökningar. 

Alla artiklar som lästes granskades individuellt av båda författare och resultatet diskuterades 

sedan av författarna tillsammans för att se om artiklarna var relevanta och om de uppfyllde 

kriterierna. I slutändan valdes 15 artiklar att inkluderas i litteraturöversikten. Artiklar som föll 

bort berodde till exempel på att artikeln ej blivit granskad av en etisk kommitte eller att det 

inte var en originalartikel.  

Dataanalys 

Analysen utfördes i form av integrerad analys som enligt Kristensson (2014) ger en överblick 

över resultatet vid användande av integrerad analys. Enligt Henricson (2017) så är en 

integrerad analysmetod bra för att hitta likheter och skillnader bland data. Analyserande av 

data gjordes i olika steg. Först så granskade författarna artiklarna individuellt och sedan 

gemensamt, sedan ställdes likheter och skillnader i artiklarna mot varandra. Sedan 

kategoriserades artiklarna individuellt och sedan gemensamt utifrån vilka olika uppfattningar 

sjuksköterskor har i artiklarna, där användes gul markeringspenna för att markera det viktiga 

och för att skapa tydlighet. Sist så sammanställdes allt individuellt och sedan gemensamt för 

att fastställa resultatet utav artiklarna. Datan som togs fram beskrevs sedan i 

bedömningsmatrisen, Se bilaga A. 

Totalt 15 artiklar användes och har markerats med asterisk (*) i referenslistan. 

Forskningsetiska överväganden 

För att bedriva forskning med ett gott etiskt ställningstagande är det av stor betydelse att 

sträva efter att inhämta ny kunskap utan att kränka deltagarnas integritet (Forsberg, 

Wengström, 2016). Helsingforsdeklarationen har varit central för att arbetet skall vara baserat 

på riktlinjer som är utformade för att skydda och värna om människor som deltagit i studier, 

och på så sätt är forskningen baserad på god forskningssed (World Medical Association, 

2018). I deklarationen nämns Informerat samtycke och etiska övervägande. Etisk 

övervägande innebär att forskarna har jämfört eventuella konsekvenser forskningen kan få för 

grupper som är involverade i forskningen med fördelarna som kan komma till på grund av 

forskningen. Informerat samtycke innebär att deltagarna samtyckt till att delta i forskningen 

efter att de fått information om forskningen, förstår vad det är för slags forskning, hur den 

kommer gå till och vad syftet med forskningen är och vilka effekter forskningen kan få 

(World Medical Association, 2018).  
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Då författarna inte har kontakt med deltagarna i studien, i och med att arbetet är en 

litteraturstudie, är det viktigt att de ska kunna följa internationella riktlinjer vid granskandet 

av artiklar så att forskning har gjorts på rätt sätt och tål granskning (Henricson, 2017). Enligt 

Forsberg och Wengström (2016), så ska studier granskats av etiska kommittéer eller blivit 

noggrant granskade av forskare som använder sig av resultatet så att forskningen har bedrivits 

enligt god forskningssed. Alla artiklar som använts har etiskt granskats av kommittéer och 

följer internationella riktlinjer för hur forskning skall utformas. Författarna har ej fabricerat, 

fuskat eller manipulerat forskning för att förändra resultat och på så sätt stärka teorin till 

författarnas fördel (Forsberg & Wengström, 2016) 

RESULTAT 

Resultaten av artiklarna har sammanställts och kategoriserats. Totalt framkom 2 

huvudkategorier bestående av Kunskap och Relation med 4 underkategorier; Psykisk ohälsa, 

Rutin, Relationen med äldre och Andra relationer. 

Kunskap 

Psykisk ohälsa 

Sjuksköterskor har svårt att identifiera depression/depressionssymtom (Borglin et al., 2019; 

Burroughs et al., 2006) Sjuksköterskor i (Borglin et al., 2019) studie hade svårt att identifiera 

depression hos äldre eftersom äldre inte själva söker hjälp för sin psykiska ohälsa då äldre 

ansåg att sin psykiska ohälsa var en normal del av åldrandet. Svårigheter att identifiera 

depression belystes även i Burroughs studie där sjuksköterskor rapporterade att tidsbristen 

påverkar möjligheten till att göra en adekvat bedömning. I Burroughs et al. (2006) studie 

rapporterade alla sjuksköterskor att de saknar kunskap för att hitta depressionssymtom hos 

äldre. 

Sjuksköterskor vill ha mer kunskap om psykisk ohälsa hos äldre (Chuang & Kuo, 2018; 

Grundberg et al., 2019; Kelly et al., 2019). Chuang och Kuo (2018) genomförde en studie på 

sjuksköterskor i Taiwan, där ett flertal av deltagarna ansåg att deras utbildning inte belyst 

psykisk ohälsa hos äldre tillräckligt. De sjuksköterskor som deltog i studien som erhållit 

formell utbildning inom psykisk ohälsa bland äldre uppgav att det endast handlade om någon 

enstaka kurs, vilket de själva ansåg var otillräckligt för att adekvat kunna behandla äldre med 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna som hade kandidatexamen från universitet besatt större 

förmåga att hjälpa äldre som led av depression, emellertid fanns det skillnader mellan de 

sjuksköterskor som hade läst kurser om omvårdnad vid psykisk ohälsa hos äldre och de som 

bara läst kurser som berörde psykisk ohälsa allmänt (Chuang & Kuo, 2018). Sjuksköterskor 

på en vårdavdelning för äldre med psykisk ohälsa i Victoria, Australien, deltog i en studie 

som syftade till att belysa behovet av utbildning inom psykisk hälsa hos sjuksköterskor som 

jobbar med geriatrisk psykiatri (Kelly et al., 2018). Endast 35% av dessa sjuksköterskor 

uppgav att de genomgått en formell utbildning som gett kunskaper i psykisk hälsa och ohälsa 

hos äldre, medan 67% (Kelly et al., 2018) uppgav att de önskade ytterligare utbildning kring 

psykisk ohälsa hos äldre för att kunna känna sig kapabla till att hantera psykisk ohälsa i sin 

yrkesroll som psykiatrisjuksköterska (Kelly et al., 2018). Grundberg, Hansson, Hillerås och 

Religa (2016) genomförde en studie på distriktssköterskor perspektiv av att upptäcka psykisk 

ohälsa hos hembundna äldre som lider av multisjuklighet där det påvisades att 

distriktssköterskor ville ha mer kontakt med olika professioner som specialiserar sig inom 

psykisk ohälsa för att utöka sin egna kunskap (Grundberg et al, 2019). 

 

Sjuksköterskor såg psykisk ohälsa som en naturlig del av åldrandet (Burroughs et al,. 2006; 

Liebel et al., 2015) Enligt Burroughs et al. (2006) såg sjuksköterskor depression som en 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kelly%2C+Julie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kelly%2C+Julie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kelly%2C+Julie
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naturlig reaktion på åldrande, med motiveringen att det sociala nätverket krymper då 

anhöriga avlider, samt att somatiska sjukdomar kan begränsa möjligheten att röra sig socialt. 

Enligt en sjuksköterska i Burroughs et al. (2006) studie kan depression bland äldre patienter 

anses begripligt med tanke på vilken del av livet de befinner sig i. I Liebel och Powers 

(2015) undersökning gav de deltagande sjuksköterskorna liknande åsikter, då vissa såg 

depression som en naturlig del av åldrandet. Enligt sjuksköterskorna i studien (Liebel & 

Powers 2015) berodde detta på att självständigheten reduceras när personen blir äldre på 

grund av fysiska handikapp, att anhöriga avlider, och att ens sociala nätverk begränsas 

avsevärt.  En sjuksköterska i Liebel och Powers (2015) studie såg sin roll som begränsad till 

det somatiska, då hen ansåg att sjuksköterskans jobb endast omfattar behandling av 

somatiska åkommor. Enligt hen ingick inte psykisk ohälsa i sjuksköterskans arbetsuppgifter.  

 

Rutin 

Sjuksköterskor saknar rutiner för omvårdnad vid psykisk ohälsa (Borglin et al., 2019; Liebel 

& Powers., 2015; Burroughs., 2006; Karlsson & Karlsson., 2019). Sjuksköterskor i Borglin 

et al., (2019) studie nämner att det inte finns någon standardiserad rutin för omvårdnaden av 

psykisk ohälsa. Enligt Liebel och Powers (2015) framkom det att de flesta sjuksköterskorna 

kände sig säkra på vilka symtom som uppstod vid depression och den egna förmågan att 

upptäcka dessa, men kände sig inte lika säkra på hur de skulle behandla sjukdomen då det 

inte finns några riktlinjer för psykisk omvårdnad. Burroughs et al. (2006) belyser att 

sjuksköterskor som deltagit i studien kände att deras roll i omvårdnaden av psykisk ohälsa 

hos äldre var begränsad då dom saknar kunskap och rutiner för omvårdnaden. 

Enligt Karlsson & Karlsson (2019) fanns det ingen rutin för hembesök, utan endast en 

uppmaning om att inhämta information om patientens tillstånd, samt att reda ut möjliga 

osäkerheter som skulle kunna uppstå när patienten återvände hem från sjukhusvistelsen. 

 

Användandet av en rutin för omvårdnad av psykisk ohälsa påverkade äldre till det bättre 

(Bruce., 2015; Bruce et al., 2015; Evenline et al., 2018; Liebel et al., 2015). Sjuksköterskor i 

Bruce et al, (2015) studie använde sig av CAREPATH, vilket är en modell för att lindra 

depressionssymtom hos äldre som har behov av hemsjukvård. Att använda sig av en modell 

underlätta omvårdnaden för sjuksköterskor och äldre patienter med djup depression visade 

tecken på minskade symtom (Bruce, 2015). Även sjuksköterskor som fått utbildning inom 

förvirringstillstånd visade en större förmåga att identifiera förvirring hos äldre när en rutin 

sattes in (Eveline, Sandra, Ron, Ton, Wubbo, Frans och Gertrudis, 2018). Efter att 

sjuksköterskorna genomgått utbildningen ökade diagnostiseringen av förvirring hos äldre. 

Studien visar att sjuksköterskor behöver mer utbildning inom förvirringstillstånd och 

psykossjukdomar (Eveline et al., 2018). Användandet av en standardiserad rutin för 

hanteringen av psykisk ohälsa påverkade omvårdnaden till det bättre enligt sjuksköterskor 

som deltog i Liebel et al. (2015) studie. 

Tidsbristen påverkade omvårdnaden (Liebel & Powers., 2015; Pejner et al., 2012). 

Sjuksköterskor kände sig tvungna att förminska depressionssymtom som den äldre led av 

eftersom sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med tid för att behandla psykisk ohälsa 

(Liebel & Powers, 2015). Pejner et al. (2012) som genomförde en studie på sjuksköterskor 

inom äldrevården uppgav att många sjuksköterskor väljer att avbryta samtal eftersom det inte 

finns tid till att samtala med patienterna. Argumentet som gavs var att det är bättre att inte ha 

samtalet än att skynda sig igenom det (Pejner et al., 2012). 

 

 

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-1
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-2
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-3
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-4
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-5
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-6
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-7
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-1
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Relationen 

Relationen med äldre  

Psykisk ohälsa hos äldre är stigmatiserat (Borglin et al., 2019; Bruce,. 2015) Ett hinder vid 

diagnosticering och behandling av mental ohälsa hos äldre som framkom i Bruce (2015) 

studie var att patienterna inte ville att sjuksköterskan skulle få reda på att de mådde dåligt 

psykiskt, alternativt att de inte ville behandlas för sin psykiska ohälsa. Detta uppstod på grund 

av stigmat om att psykisk ohälsa vittnar om svag karaktär (Bruce, 2015). I Borglin et al. 

(2019) artikel uttryckte deltagarna en uppfattning om att äldre skämdes över att vara 

deprimerade, med motivationen att de växt upp i ett samhälle där psykisk ohälsa inte 

diskuterades. 

       

Omvårdnad sågs som värdefull av sjuksköterskor (Borglin et al., 2019; Bruce., 2015; 

Grundberg et al., 2016; Karlsson & Karlsson., 2019; Pejner et al., 2012). I Bruce (2015) 

studie framkom det att sjuksköterskor tyckte att de hade stor möjlighet att påverka den 

psykisk hälsa hos äldre i och med att sjuksköterskeyrket är en av grupperna som är mest 

involverade i omvårdnaden. I en studie som genomfördes av Pejner et al. (2012) såg 

sjuksköterskorna på sin roll som en nyckel till äldre patienters psykiska välmående, eftersom 

det finns ett stort förtroende för sjuksköterskans profession. Deltagarna i studien påpekade att 

de uppmuntrade äldre att prata om sina psykiska besvär men att de ofta känner att det inte 

fanns tid eller resurser till att påverka till dem bättre (Pejner et al., 2012). Sjuksköterskor som 

deltog i Borglin et al. (2019) studie såg på sin roll som speciell då de får en helhetssyn på 

patienten då dom inte enbart fokuserar på medicineringen utan även om patienten sover och 

äter tillräckligt. Grundberg et al. (2016) nämner att sjuksköterskor la stor vikt vid socialt stöd 

genom att ge mycket information om psykisk ohälsa och aktiviteter i området som kunde få 

äldre att gå ut och mobilisera sig istället för att bli hemmasittande. Även Karlsson och 

Karlsson (2019) nämner att sjuksköterskor la stor vikt vid att ge information till äldre för att 

lindra stress och ångest som kan ha uppstått efter att patienterna nyligen blivit utskrivna från 

sjukhus. 

 

Att bygga en god relation ansågs som viktigt för omvårdnaden (Borglin et al., 2019; 

Zegwaard et al., 2015; Pejner et al., 2014; Liebel et al., 2015; Grundberg et al., 2016; Kelly 

et al., 2018; Harper et al., 2017; Karlsson et al., 2019) Enligt Borglin, Räthel, Paulsson och 

Sjögren Forss (2019) som genomförde en kvalitativ studie på sjuksköterskor och deras 

uppfattning om omvårdnad hos äldre som lider av depressionssymtom, så berörde deltagarna 

det faktum att äldre måste ges mer tid för att kunna bygga en terapeutisk relation och vikten 

av att göra patienten hörd. De ansåg att som sjuksköterska måste vara villig att ägna tid åt att 

skapa en relation där patienten kan känna förtroende och tillit (Borglin et al. 2019).  

I Karlsson och Karlsson (2019) studie som undersökte sjuksköterskor som följer upp äldre 

patienters hälsa efter sjukhusbesök belyses betydelsen av att sjuksköterskor måste skapa en 

relation med patienten och anhöriga för att öka möjligheten att påverka hälsan hos patient 

och minska ångest och osäkerhetskänsla.  

 

I Pejner, Ziegert och Kihlgren (2014) studie så visas det att om sjuksköterskan bygger en 

terapeutisk relation med äldre patienter som lider av psykisk ohälsa så känner sig patienterna 

säkrare och litar mer på sjuksköterskans omdöme. Det i sig leder till att patienterna är mer 

villiga att öppna upp om sitt psykiska mående eftersom de känner att sjuksköterskan tar 

deras åsikter på allvar (Pejner et al., 2014).  
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Även Harper, Redon, Hunt och Royan (2017) nämner att en terapeutisk relation mellan äldre 

och sjuksköterska var viktigt för att förebygga psykisk ohälsa, men det fanns för lite tid och 

därför var det vanligt att behandlingen blev i form av psykofarmaka istället för att prova 

andra alternativ. Distriktssköterskor i Grundberg et al (2016) studie ansåg att kontinuerliga 

stödjande samtal gjorde att äldre som led av psykisk ohälsa var villiga att öppna upp sig om 

sitt mående eftersom ett förtroende byggts. I Liebel och Powers (2019) studie uppgav alla de 

deltagande sjuksköterskorna att relationen mellan patient och sjuksköterska var det mest 

betydelsefulla verktyget för att behandla funktionsnedsättning och depression. Kelly et al, 

(2018) som genomförde en studie på implementering av psykoterapeutisk omvårdnad hos 

sjuksköterskor som jobbade med psykisk ohälsa hos äldre belyste att 75% av deltagarna vill 

ha en rutin för omvårdnaden vid psykisk ohälsa.  

 

Att lyssna på patienten ansågs som värdefullt (Borglin et al., 2019; Kelly et al., 2018; 

Grundberg et al., 2016; Karlsson et al., 2019; Liebel et al., 2015; Neville, 2015) 

I en studie av Neville (2015) fick sjuksköterskor svara på frågor om deras prioriteringar 

inom omvårdnad av äldre med psykisk ohälsa. Högsta prioriteringen fick personcentrerad 

omvårdnad, och inom underkategorierna angående personcentrerad omvårdnad ansåg en stor 

del av deltagarna “att lyssna på patienter” som det absolut viktigaste i relationen mellan 

patienten och sjuksköterskan. Att lyssna på patienten är en form av behandling för 

depression enligt en sjuksköterska i Nevilles studie (2015). Enligt Borglin et al. (2019) 

ansågs att lyssna på patienten som viktigt för att få en förståelse för patientens mående. Utav 

deltagarna i Kelly et al (2018) studie så tyckte 67% att aktivt lyssnande var viktigt. 

Grundberg et al (2016) belyser att distriktssköterskorna i som deltagit studien nämner vikten 

att sitta och lyssna på patienten och reflektera över hur deras situation är för att få en större 

förståelse för patienten. För att minska stress och ångest så tog sjuksköterskorna tid att 

lyssna på nyligen hemskrivna patienters uppfattning om deras hälsa och nyliga utskrivning 

från sjukhus (Karlsson et al., 2019) Sjuksköterskorna i Liebel et al. (2015) studie påvisar att 

vissa äldre vill bara för göra sig hörda och uppskattar att någon ger tid och lyssnar på dem. 

 

Andra relationer 

En bra relation med annan vårdpersonal ansågs som viktig (Borglin et al., 2019; Grundberg 

et al., 2016) I Borglin et al. (2019) studie uppgav sjuksköterskorna som deltagit i studien att 

de la stor vikt vid fungerande samarbete med annan vårdpersonal eftersom sjuksköterskorna 

inte litade på sina egna bedömningar av patientens psykiska hälsa. Grundberg et al., (2016) 

belyste att distriktssköterskorna att de såg sig själva som en samordnare mellan patient och 

annan vårdpersonal, inte heller här litade de på sin egna bedömning av patientens mentala 

hälsa.  

 

Sjuksköterskor anser att primärvårdsläkare glömmer bort det psykiska välmåendet (Bruce 

2015; Burroughs et al., 2006) Sjuksköterskan som arbetar med äldre patienter har flera 

yrkesroller att förhålla sig till och ta stöd av. I Bruce (2015) artikel framkom det att ett flertal 

sjuksköterskor som jobbade inom hemsjukvård upplevde svårigheter att diskutera depressiva 

symtom som de upptäckt hos patienter med ansvariga primärvårdsläkare. De upplevde att 

primärvårdsläkare, vars främsta fokus var patientens somatiska tillstånd, avfärdade 

depressiva symtom som mindre viktiga (Bruce, 2015). I Burroughs et al. (2006) studie ansåg 

vissa sjuksköterskor att primärvårdsläkare var omotiverade att behandla depression.  

 

Det är viktigt att ha en bra relation med anhöriga (Bruce, 2015; Zegwaard et al., 2015; Pejner 

et al., 2012). Zegwaard, Aartsen, Grypdonck och Cuijpers (2015) belyser behovet av att ge 

stöd till anhöriga som tar hand om äldre med psykisk ohälsa för att förebygga ohälsa hos 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Grundberg%2C+%C3%85ke
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0087-5#auth-1
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0087-5#auth-2
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0087-5#auth-3
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0087-5#auth-4
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både den anhörige och den äldre patienten. Anhöriga kunde uppfattas som ett hinder för att 

kunna hjälpa patienten enligt vissa sjuksköterskor medan andra uppfattade anhöriga som 

nyckeln för att få insyn i patientens faktiska psykiska hälsa (Zegwaard et al. 2015). Bruce 

(2015) säger att ju mer sjuksköterskor utbildar anhöriga om psykisk ohälsa desto mer kan 

dom hjälpa sin anhöriga som lider av psykisk ohälsa. Pejner et al. (2012) skriver att 

sjuksköterskor är ett extra stöd för äldre med psykisk ohälsa då första stödet ofta är 

anhöriga.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Kunskap 

Det framkom tidigt att sjuksköterskor ville ha mer kunskap om omvårdnaden vid psykisk 

ohälsa hos äldre, då de känner att deras formella utbildning inte belyst området tillräckligt. 

(Liebel & Powers, 2015; Chuang & Kuo, 2018; Kelly et al., 2018). Att utöka sjuksköterskors 

kunskap inom äldres psykiska hälsa skulle förbättra förutsättningarna för äldre med psykisk 

ohälsa att kunna hantera sina symtom och kunna leva ett liv som inte präglas av 

självmordstankar, depression eller ångest (Chuang & Kuo, 2018). Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) belyser och stödjer att det finns ett ökat behov av kunskap om 

psykisk ohälsa inom omvårdnadsforskning och att det är varje sjuksköterska professionella 

ansvar att öka sin kompetens för att kunna arbeta mer hälsofrämjande (SSF, 2008) 

I två studier framkom det att sjuksköterskor på psykisk ohälsa som en naturlig del av 

åldrandet (Burroughs et al,. 2006; Liebel et al., 2015), något som berodde på att 

omständigheterna kring åldrandet sågs som faktorer som påverkar psykisk hälsa till det 

negativa, exempelvis att anhöriga avlider eller att drabbas av sjukdom. Att förbise psykisk 

ohälsa hos äldre kan leda till ökad skörhet (Prina et al, 2019). Enligt Prina et al. (2019) som 

genomförde en kvantitativ studie om depression och skörhet i sex olika latinamerikanska 

länder syns en tydlig korrelation mellan depression och skörhet hos äldre människor. Bland 

deltagarna drabbades 12 % av någon form av skörhet och 26% drabbades av någon form av 

depression. Detta innebär att synen på psykisk ohälsa som en naturlig del av åldrandet ökar 

risken för skörhet hos äldre. 

Vid omvårdnaden av psykisk ohälsa var avsaknad av rutin och riktlinjer ett bekymmer för 

sjuksköterskor som kände att deras kunskap inte var tillräckligt inom området. Många 

sjuksköterskor ville därför att riktlinjer skulle bli standardiserat inom omvårdnaden (Borglin 

et al., 2019; Liebel & Powers, 2015; Burroughs, 2006; Karlsson & Karlsson, 2019). Studier 

visar att omvårdnaden vid psykisk ohälsa hos äldre blev mer effektiv efter insättandet av en 

klar rutin (Bruce, 2015; Bruce et al., 2015; Evenline et al., 2018; Liebel et al., 2015). Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2019) skall alla människor som lider av någon form av psykisk 

funktionsnedsättning erbjudas ett SIP-möte (Samordnad individuell plan) där patientens egna 

resurser kan lyftas fram, samt vilka behov patienten har av hälso- och sjukvård, samt 

socialtjänsten. Det är viktigt att sjuksköterskor vet att SIP-möten kan erbjudas då det ger äldre 

patienter en möjlighet att få hjälp att behandla sina symtom vid psykisk ohälsa samtidigt som 

det ger sjuksköterskor en rutin att följa när de stöter på äldre med psykisk ohälsa. 

Tidsbrist vid omvårdnad nämndes av två studier (Liebel & Powers., 2015; Pejner et al., 2012). 

Sjuksköterskorna som deltog tyckte att den somatiska omvårdnaden tog så pass lång tid att det 

https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0087-5#auth-1
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kelly%2C+Julie
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1064748119303422?via%3Dihub#!
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inte fanns tillräckligt med tid för att tillgodose det psykiska måendet. Många äldre är 

multisjuka och behöver primärt hjälp med det somatiska, men sjuksköterskan måste se 

helhetsbilden så inte någon del av individen glöms bort. Detta belyser personcentrerad 

omvårdnad som är en av kärnkompetenserna i sjuksköterskeyrket enligt ICN (2012), som 

innebär att patienten har rätt till individualiserad omvårdnad där patientens egna önskemål 

beaktas.  

Psykisk ohälsa är stigmatiserat hos äldre och därför undvek sjuksköterskor att ta upp det för 

rädsla av att säga något fel eller kränkande (Borglin et al., 2019; Bruce,. 2015). Författarna 

hittade flera faktorer till varför vissa sjuksköterskor väljer att inte prata om psykisk ohälsa hos 

äldre. En faktor kunde vara att patienten inte själv vill tala om sin psykiska hälsa och om ett 

svar försökte forceras fram riskeras det att patientens integritet och autonomi blir kränkt 

(Liebel & Powers, 2015). Enligt ICN (2012) är det viktigt att värna om patientens integritet 

och autonomi. Om patienten lider av djup depression är det viktigt att avgöra om besluten 

som patienten tar är avvikande beslut från deras normala habitualtillstånd eftersom depression 

kan påverka beslutsförmågan, trots det bör patienten få vara delaktig i beslut i linje med 

hälso- och sjukvårdslagen (2017).  Det bör även beaktas att om omvårdnaden utförs i 

patientens hem bör det respekteras att det är patientens hem, inte enbart en ‘’arbetsplats’’. 

(HSL, 2017)  

Sjuksköterskor såg sin omvårdnad som värdefull då de får en större inblick i äldres mående 

och kan använda omvårdnadsåtgärder som påverkar och förbättrar äldres allmän dagliga liv 

(Borglin et al., 2019; Bruce., 2015; Grundberg et al., 2016; Karlsson & Karlsson., 

2019;  Pejner et al., 2012). Enligt Lorenzo-López et al. (2017) så är nutrition starkt förknippat 

med skörhet. Sämre nutritionsvanor samt vitaminbrist var förknippade med ökad risk för att 

lida av skörhet, vilket i sin tur kan leda till en för tidig död. En balanserad kostplan minskade 

risken för skörhet hos äldre (Lorenzo-Lopez et al, 2017). Sjuksköterskor på äldreboende 

uppmuntrade äldre till aktiviteter så att personerna inte blir sittandes ensamma i sitt rum. Att 

få äldre att socialisera och aktivera sig fysiskt, minskar risken för förekomst av psykisk ohälsa 

(Bruce, 2015). Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder påverkar hälsan hos patienter och det är 

därför viktigt att sjuksköterskor besitter kunskap om omvårdnadsåtgärder och kan 

implementera dessa i behövande äldre patienters vardagliga liv.  

Att skapa en bra relation med patienten var viktig för omvårdnaden (Borglin et al., 2019; 

Zegwaard et al., 2015; Pejner et al., 2014; Liebel et al., 2015; Grundberg et al., 2016; Kelly 

et al., 2018; Harper et al., 2017; Karlsson et al., 2019) Fanns det inte en god relation mellan 

sjuksköterskan och patienten så riskerades det psykiska måendet att nedprioriteras, då 

sjuksköterskor kände sig obekväma att ta upp ett så pass tabubelagt ämne (Burroughs et al,. 

2006; Liebel et al., 2015) Att skapa en bra relation är en viktig förutsättning för att god 

omvårdnad ska kunna ges då brist på förtroende mellan vårdgivare och vårdtagare kan leda 

till att vårdtagaren inte är öppen för omvårdnadsåtgärder som bör implementeras. 

 

Att göra patienter hörda nämns i sex av de 15 artiklarna (Borglin et al., 2019; Kelly et al., 

2018; Grundberg et al., 2016; Karlsson et al., 2019; Liebel et al., 2015; Neville, 2015). 

Vikten av att lyssna på äldre patienter belyses av Strandberg (2013) där synliggörandet och 

upplyftandet av äldres egna uppfattning om sin hälsa kan vara avgörande för förståelse för 

sin egna psykiska ohälsa och insikt av sin egna ohälsa är en förutsättning för att påverka 

psykisk ohälsa till det bättre. Att få känna sig hörd kan relateras till personcentrerad 

omvårdnad vilket innebär att omvårdnaden är individuellt anpassad (SSF, 2012). En 

förutsättning för att göra omvårdnaden individanpassad är att göra patienten hörd, det vill 

säga, lyssna på patienten.  

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-017-0496-2#auth-1
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Att anhöriga både kunde ses som en nyckel och som ett hinder till att upptäcka äldre 

patienters psykiska ohälsa belystes av (Bruce, 2015; Zegwaard et al., 2015; Pejner et al., 

2012). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) tar närstående allt större ansvar för äldre 

anhöriga som lider av psykisk ohälsa, eftersom vården inte har förmåga att ta hand om alla 

dessa. Emellertid påverkar detta ansvar de närstående och riskerar att de känner att ansvaret 

blir en belastning i deras vardagliga liv. Det är viktigt att sjuksköterskor ger stöd till 

närstående då trycket på vårdinrättningar minskar om patienten kan vårdas hemma, och risken 

för depression hos äldre kan minska om närstående fått utbildning i omvårdnad vid depression 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Strandberg (2014) så bör individens sociala 

nätverk och anhöriga ses som viktiga hälsofrämjande faktorer vid omvårdnaden av psykisk 

ohälsa, därför bör anhöriga inkluderas i hälsofrämjande strategier. Att stödja anhöriga kan 

minska belastningen på sjukvården då anhöriga kan jobba hemifrån från för att minska 

symtom och lindra psykisk ohälsa hos äldre. Utifrån resultatet ser författarna vikten av att 

sjuksköterskor bygger en bra relation, inte enbart med äldre patienter, utan även med deras 

anhöriga.  

Metoddiskussion 

Sökningarna genomfördes med hjälp av två databaser, Cinahl och Pubmed, vilket påverkar 

arbetet till det bättre enligt Henricson (2017) eftersom att det ökar antal tillgängliga artiklar då 

alla artiklar inte är tillgängliga på båda databaserna. Arbetet är även begränsat till 

originalartiklar då det underlättar granskandet av artiklarna så att författarna kunde försäkra 

sig om att studien har genomförts på ett etiskt sätt. Enligt Friberg (2017) stärks arbetet av att 

använda endast originalartiklar, då dessa artiklar redovisar något nytt. Användandet av 

originalartiklar minskade också risken för att data glöms bort eller väljs bort eftersom det 

enbart tolkats av forskare som deltagit i studien, till skillnad från systematiska översikter och 

litteraturöversikter där forskarna skrivit om resultaten ytterligare en gång vilket även Friberg 

(2017) belyser.  

Användandet av den Booleska sökoperatorn AND har gynnat datainsamlingen till denna 

artikel då den gett möjlighet till att hitta artiklar som inkluderar flera sökord. Att använda sig 

av sökoperatorn OR ansågs inte vara passande då alla söktermer var viktiga för sökningarna 

för att få ett mer specifikt resultat som belyser syftet av litteraturöversikten. Enligt Östlundh 

(2017) kan OR vara en bra sökoperator när ett sökord har flera synonymer som skulle kunna 

ge ett bredare resultat men i detta arbete hade det varit svårt att använda OR då många termer 

var viktiga för att få ett resultat som faktiskt belyser frågeställningen.  

Att få mätbara resultat på sjuksköterskors uppfattning om omvårdnad vid psykisk ohälsa hos 

äldre var svårt, eftersom det inte gjorts många kvantitativa studier på ämnet. Trots detta ville 

författarna ändå ha minst tre kvantitativa studier så att bredden av dessa uppfattningar 

framkommer, samt hur många som har samma uppfattning. Att minst tre kvantitativa studier 

valdes är för att öka trovärdigheten i resultatet då att endast använda en eller två kvantitativa 

studier ansågs vara för få för att kunna få en trovärdig bild på sjuksköterskors kvantitativa 

uppfattning om omvårdnad vid psykisk ohälsa hos äldre. Att få ett kvalitativt och ett 

kvantitativt perspektiv var av värde enligt författarna då resultatet anses blivit stärkt av ett 

ytterligare perspektiv. Enligt Henricson (2017) innebär användning av både kvantitativa och 

kvalitativa studier, att författarna kan få flera perspektiv av frågeställningen, vilket även 

Forsberg och Wengström (2016) belyser. 

 



17 

 

Sökandet av artiklarna genomfördes med hjälp av två olika databaser där varje artikel 

granskades individuellt och sedan analyserades gemensamt med hjälp av integrerad analys. 

Enligt Kristensson (2014) ökar tillförlitligheten om data läses igenom individuellt och sedan 

analyseras gemensamt, annars riskeras data att präglas av en individs egna uppfattning. Att 

använda sig av hjälp av en handledare stärker tillförlitligheten enligt Henricson (2017). 

De 15 artiklar som använts till detta arbete har uppskattats vara tillräckligt stort för att få en 

övergripande bild av syftet. Artiklarna som använts granskades enligt integrerad analys vilket 

innebär att data togs fram genom att artiklarna granskades individuellt och sedan gemensamt 

analyserades genom att färgmarkera och kategorisera i huvudkategorier och underkategorier 

enligt Henricson (2017) och ingen artikel ansågs hamna utanför någon av kategorierna.  

Alla artiklar som användes har granskats av en etisk kommitté. Detta stärker arbetet genom att 

artiklarna har blivit godkända etisk och har därmed följt Helsingforsdeklarationens etiska 

riktlinjer som togs fram efter andra världskriget för att säkerställa att forskning som görs är 

baserad på god etik forskning bedrivs med informerat samtycke och individens bästa ska 

komma före eventuella vetenskapliga framsteg (WMA, 2018).  

En av de kvantitativa studierna som inkluderades i resultatet är Chuang och Kuo’s studie från 

2018. I studien framkommer det att deltagarna har erbjudits presentkort för att delta, vilket 

kan anses påverka resultatet då det kan anses som oetiskt att erbjuda betalning för att få 

deltagare till en studie. Författarna diskuterade men valde ändå att inkludera studien, då det 

var en av få tillgängliga kvantitativa studier som passade in på alla kriterier. 

Enligt Polit & Beck (2017) så stärks arbetet av att ha en tidsavgränsning på 10 år för att få 

tillgång till aktuell forskning vilket författarna har följt vid alla artiklar förutom en, som var 

publicerad efter år 2012, dock var majoriteten (12 artiklar av totalt 15) producerade år 2015 

eller senare, vilket gav ett uppdaterat resultat som hade framkommit de senaste 7 åren. Den 

artikel som var äldre än 7 år skrevs år 2006, men bedömdes tillräckligt innehållsrik och av 

tillräckligt hög kvalitétsrang för att användas i studien.  

Enligt Henricson (2017) är det viktigt att diskutera om resultat från andra länder kan överföras 

till Sverige. Henricson (2017) nämner även att man ska undvika att generalisera utifrån 

resultatet utan att kunna motivera. Resultatet är baserat på artiklar från 5 världsdelar och visar 

att sjuksköterskor har väldigt lik uppfattning om omvårdnad vid psykisk ohälsa. Därmed kan 

författarna dra slutsasten att kunskapsbrister kring psykisk ohälsa är ett globalt problem bland 

sjuksköterskor och inte enbart regionalt till ett visst land eller en specifik världsdel. Slutsatsen 

hade kunnat stärkts ytterligare om artiklar från Afrika hade tagits med i resultatet.  

Överförbarhet 

Användandet av kvalitativa studier kan påverka överförbarheten av arbetet då mängden 

deltagare i studien kan vara för liten för att generalisera, men eftersom studien använder sig 

av tre kvantitativa studier så ökar också överförbarheten jämfört med om endast kvalitativa 

studier hade använts. Arbetet ska belysa sjuksköterskors uppfattning och därför är inte 

ändamålet med arbetet att generalisera, vilket gör att användandet kvalitativa studier funkade 

bra för ändamålet. 
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Slutsats 

 

Sjuksköterskor hade olika uppfattningar om omvårdnaden av äldre med psykisk ohälsa, och 

dessa uppfattningar varierade från att man såg på psykisk ohälsa som en naturlig del av 

åldrandet, till att man ansåg att arbetsfördelningen med annan vårdpersonal gjorde det otydligt 

och svårt att avgöra vad som är sjuksköterskans ansvar. I resultatet framkom att det fanns 

brister i kunskapen som sjuksköterskor har, samt bristen av rutiner vid omvårdnad av psykisk 

ohälsa. Även tidsbrist påverkar sjuksköterskans möjlighet att skapa en terapeutisk relation. 

Rutiner för omvårdnad vid psykisk ohälsa bör införas då sjuksköterskor känner sig osäkra om 

vad deras ansvar vid psykisk ohälsa är. 

 

 

Fortsatta studier  

 

Författarna ser behovet av fler studier på ämnet i allmänhet då det inte gjorts så många studier 

på specifikt sjuksköterskors uppfattning om psykisk ohälsa hos äldre. Mer specifikt önskar 

författarna fler kvantitativa studier på ämnet då urvalet av kvantitativa studier var väldigt 

begränsat. Författarna hade även velat se en ökad variation i länder för att kunna se om det 

finns kulturella skillnader i uppfattningen av psykisk ohälsa hos äldre. Det vore även 

intressant att se studier på sjuksköterskor som fått utbildning inom psykisk ohälsa hos äldre 

för att se om deras uppfattning ändras.  

 

 

Klinisk Tillämpbarhet 

 

Sjuksköterskor möter äldre människor i alla delar av vården. Att utgå ifrån en personcentrerad 

omvårdnad i alla tillfällen minskar risken för att äldre människors psykiska hälsa glöms bort. 

Genom denna litteraturöversikt hoppas författarna uppmärksamma blivande och färdiga 

sjuksköterskor på hur äldre människor möts utifrån förutfattade meningar och vilken påverkan 

detta har på omvårdnaden samt att belysa behovet av ytterligare forskning inom omvårdnad 

vid psykisk ohälsa hos äldre. 
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Bruce. 
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older home health 

patients 
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CAREPATH, ett 
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sjuksköterskor för att  

Design: Kvantitativ 
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Bruce, ML. 

Raue, PJ. 
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Sheeran, TF. 

Ghesquiere, 
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Zukowski, 
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McLaughlin.

J Pledger, L 
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Joachim, P. 

Leon, AC. 
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Clinical 

Effectiveness of 

Integrating 

Depression Care 

Management 

into Medicare 

Home Health: 
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CAREPATH 
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Burroughs, H. 

Lovell, K. 

Morley, M. 

Baldwin, R. 

Burns, A.   

Chew-

Graham C. 

Storbritannien 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘Justifiable 

depression’: how 

primary care 

professionals and 

patients view late-

life depression?  

A qualitative 

study. 

Utforska hur 

professioner inom 

primärvården samt 

patienterna upplever 

orsakerna och 

hanteringen av 

depression i hög ålder 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: 15 anställda 

inom primärvården, 

varav 9 var 

allmänläkare och 

resterande var 

sjuksköterskor med 

olika expertis, samt 20 

patienter över 60 års 

ålder. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Analys: Datan 

analyserades med hjälp 

av Constant 

Comparison 33  

35 Deltagarna från 

primärvården 

upplevde depression 

hos äldre som ett 

vardagligt problem 

inom yrket, och 

beskrev depression 

som en del av ett 

spektra som 

inkluderar 

ensamhet, brist på 

socialt nätverk och 

funktionsnedsättnin

g. 

K 

II 

Författare 

     Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare 

 (Bortfall) 

Resultat        Typ  
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Chuang,H.. 

Kuo, M. 
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 Nurses’ 

confidence in 

providing and 

managing care for 

older persons with 

depressive 

symptoms or 

depression in 

long-term care 

facilities: A 

national survey. 

 Utforska 

sjuksköterskors 

uppfattning, kunskap 

och förtroende om sina 

egna kunskaper  kring 

psykisk ohälsa hos äldre 

patienter. 

Design: Kvantitativ 

studie. 

Urval: Sjuksköterskor 

som jobbar på 

slutenvård.  

Datainsamling: Brev 

skickades ut och sedan 

genomfördes studien 

med hjälp av 

telefonintervjuer och 

frågeformulären som 

skickades hem till 

deltagarna. 

Analys: SSPS 18.0 

användes vid 

bedömning av 

datainsamlingen. 

 

 

 

 

  

    184 Sjuksköterskor 

visade olika 

kunskapsnivåer 

beroende på deras 

ålder, erfarenheter, 

utbildningar men i 

helhet visade 

sjuksköterskor liten 

kunskap om psykisk 

ohälsa och 

omvårdnaden som 

krävs för att ta hand 

om med psykisk 

ohälsa. 

     RCT 

    I  
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Eveline, V. 

Sandra, 

Z.  Ron, W. 

Ton. A. 

Wubbo, 

M.  Frans, 

V.  Gertrudis, 

K. 

2018 

Nederländern

a 

Can education 

improve clinical 

practice 

concerning 

delirium in older 

hospitalised 

patients? Results 

of a pre-test post-

test study on an 

educational 

intervention for 

nursing staff. 

Undersöka 

sjuksköterskors kunskap 

om att bedöma om 

förvirring hos äldre. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Deltagarna var 

sjuksköterskor som 

jobbar på två olika 

somatiska avdelningar. 

Datainsamling: 

Frågeformulär delades 

ut till sjuksköterskorna. 

Analys: IBM SPSS 

användes vid 

analysering av data   

N/A Sjuksköterskor hade 

inte tillräckligt med 

kunskap för att 

bedöma om en äldre 

patient led av 

delirium. 

 RCT 

     II 

Grundberg, 

Hansson, 

Pernilla & 

Religa.  

2016 

Sverige 

 

 

 

 

  

 District nurses' 

perspectives on 

detecting mental 

health problems 

and promoting 

mental health 

among 

community‐
dwelling seniors 

with 

multimorbidity. 

Att beskriva 

distriktssköterskors 

uppfattning om mental 

hälsa och förebyggande 

åtgärder hos äldre  

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Deltagarna var 

25 st distriktssköterskor  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

som sedan 

sammanfattades av 

forskarna. 

Analys: 

Forskarna läste 

materialet individuellt, 

sedan sammanfattades i 

textformat 

25 

(N/A) 

Behovet av att 

bygga en relation 

med patient var 

viktigt för att kunna 

främja psykisk 

hälsa.  

      K 

       I 

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-1
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-2
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-2
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-3
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-4
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-5
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-5
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-6
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-6
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-7
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1177-3#auth-7
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Grundberg%2C+%C3%85ke
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hansson%2C+Anna
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hiller%C3%A5s%2C+Pernilla
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Religa%2C+Dorota
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Religa%2C+Dorota
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Författare 

Land 

År 

Titel 
Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 

Kvalitét 

Harper, L.   

Redon, JR. 

Hunt, CJ.   

Royan, H.  

Kanada 

2017 

Psychotherapeuti

c skills training 

for nurses on an 

acute aged 

mental health 

unit: A mixed‐
method design. 

Sjuksköterskors kunskap 

om vid behovs 

medicinering i geriatrisk 

psykiatri  

Design: Mixed Method  

Urval: 20 

sjuksköterskor som 

jobbade på ett sjukhus 

som riktar in sig på 

geriatrisk psykiatri. 

Datainsamling: 

Deltagarna fick svara på 

ett frågeformulär. 

Analys: Frågeställning 

framställdes och 

presenteras i tabellform. 

     20 Sjuksköterskor var 

mer benägna att 

administrera 

psykofarmaka än att 

försöka använda 

alternativ till det.  

K  

II 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



31 

 

Karlsson, I. 

Karlsson, 

M.  

Sverige 

2019 

Follow-up visits 

to older patients 

after a hospital 

stay: nurses' 

perspectives 

Sjuksköterskors 

uppfattning av 

hembesök hos äldre 

patienter som nyligen 

skrivits ut från sjukhus 

Design: Kvalitativ 

Urval: 10 st 

sjuksköterskor som 

jobbade inom 

hemsjukvård 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

med sjuksköterskorna 

under deras arbetstid. 

Analys: Intervjuerna 

fördes över till 

textformat och sedan 

delades dessa in i 

underkategorier.  

10 

(N/A) 

Sjuksköterskors 

uppfattning kunde 

sammanfattas i två 

underkategorier - 

Att lindra ångest 

och att skapa en bra 

patient-

sjusksköterska-

relation 

K 

II 

Kelly, 

J.  Jayaram, 

H. Bhar, 

S.  Jesto, 

S.  George, 

K 

Australien 

2018 

 

 

 

 

 

  

Psychotherapeuti

c skills training 

for nurses on an 

acute aged 

mental health 

unit: A mixed‐
method design.  

Studien undersöker 

behoven, och resultatet, 

av psykoterapeutisk 

färdighetsträningsprogra

m på en psykogeriatrisk 

akutavdelning. 

Design: 

Mixed Method 

 

Urval: Sjuksköterskor 

från en geriatrisk 

mentalvårdsavdelning 

Datainsamling: 

Frågeformulär samt 

fokusgrupper 

Analys: 

Den kvantitativa datan 

analyserades med hjälp 

av SPSS version 24.  

32 Deltagarna i studien 

upplevde större 

självförtroende och 

kompetens i 

användandet av 

psykoterapeutiska 

färdigheter efter de 

använt det 

framtagna 

träningsprogrammet

. 

  M 

  II 

 Författare    Titel       Syfte  Metod  Deltagare  

 (Bortfall) 

    Resultat      Typ 

Kvalitét 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kelly%2C+Julie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kelly%2C+Julie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jayaram%2C+Hemalatha
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jayaram%2C+Hemalatha
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bhar%2C+Sunil
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bhar%2C+Sunil
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jesto%2C+Sahaya
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jesto%2C+Sahaya
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=George%2C+Kuruvilla
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   Land  

    År  

Liebel, DW. 

Powers, BA.  

USA 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Home health care 

nurse perception 

of geratric 

depression and 

disability care 

management 

Att utreda 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

depression och 

handikapp inom 

hemsjukvården i USA 

Design: Kvalitativ 

studie  

Urval: Sjuksköterskor 

som jobbade inom 

hemsjukvården i USA 

Datainsamling:  

Insamlingen gjordes i 

form av två grupper där 

semistrukturerade 

intervjuer. Forskarna 

följde även med på 25 st 

hembesök som 

sjuksköterskor gjorde 

hos äldre patienter. 

Analys: Använt sig av 

en matris för att jämföra 

intervjuerna. 

 

 

 

 

 

  

      N/A Sjuksköterskor 

känner att 

tidspressen påverkar 

deras relation till 

patienten och 

påverkar om dom 

kommer lägga 

fokus på psykisk 

hälsa. 

Sjuksköterskor 

anser även att dom 

har fått för lite 

utbildning kring 

psykisk ohälsa hos 

äldre. 

       K 

    II 

 Författare 

   Land 

     År 

   Titel      Syfte   Metod Deltagar (Bortfal

l) 

    Resultat  Typ 

Kvalitét 
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Neville, C. 

2015 

Australien 

The importance 

of caring to older 

persons' mental 

health nurses: a 

cross‐sectional 

study 

Vikten av 

sjuksköterskors 

omvårdnad hos äldre 

patienter med psykisk 

ohälsa 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Sjuksköterskor 

som jobbade med äldre 

som lider av psykisk 

ohälsa 

Datainsamling: 

Intervjuer genomfördes 

med deltagarna 

Analys: IBM SPSS 

användes vid 

analysering av data.  

     N/A  Deltagarna värderat 

att bygga en bra 

relation med äldre 

patienter kan 

förebygga psykisk 

ohälsa.  

     P  

    III 

Pejner, M. 

Ziegert, K. 

Kihlgren, A.  

Sverige 

2014 

Older patients’ 

in Sweden and 

their experience 

of the emotional 

support received 

from the 

registered nurse 

– a grounded 

theory study.  

Syftet var att utforska 

äldre patienters 

erfarenheter av 

emotionellt stöd från 

sjuksköterskor. 

Design: 

Kvalitativ studie 

Urval: Patienter 80 år 

eller äldre 

Datainsamling: 

Sjuksköterskor 

kontaktade äldre 

patienter och frågade 

om dom ville delta i 

studien sedan 

genomfördes intervjuer 

över telefon. 

Analys: Intervjuerna 

dokumenterades och 

fördes sedan in i 

tabeller 

18 Deltagarna 

uppskattade att de 

kände fick som 

mest stöd av 

sjuksköterskan när 

de kände 

tveksamhet, 

sårbarhet och behov 

av sympati.  

K 

    II 

 Författare 

    Land 

      År 

   Titel     Syfte   Metod Deltagare 

(Bortfall) 

     Resultat   Typ 

Kvalitét 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Neville%2C+C
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Pejner, M. 

Ziegert, K. 

Kihlgren, A.  

2012 

Sverige 

Trying to cope 

with everyday 

life—Emotional 

support in 

municipal 

elderly care 

setting. 

Att utreda det 

emotionella stöd äldre 

får inom hemsjukvård 

Design: Kvantitativ 

studie 

Urval: Sjuksköterskor 

med varierande 

erfarenhet som jobbar 

inom hemsjukvård. 

Datainsamling: 

Intervjuer som pågick 

från 40 till 90 minuter 

genomfördes på 

deltagarna. 

Analys: Analysering 

gjordes direkt efter 

intervjuerna genomförts 

och fördes sedan in i en 

matris 

N/A   Sjuksköterskor 

hade möjlighet att 

förbättra psykisk 

ohälsa hos äldre 

patienter men kände 

att tidspressen 

påverkade deras 

förmåga att skapa 

en terapeutisk 

relation med 

patienterna. 

      K 

      II  

Zegwaard, 

Aartsen, 

Grypdonck & 

Cuijpers.  

2015 

Nederländern

a 

 Mental health 

nurses’ support to 

caregivers of 

older adults with 

severe mental 

illness: a 

qualitative study. 

Vilket stöd mentalvårds 

sjuksköterskor ger 

anhöriga som hjälper 

äldre som lider av 

psykisk ohälsa 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: 

Mentalvårdssjuskötersk

or från två stora 

organisationer som 

specialiserar sig på 

psykisk hälsa 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

med deltagarna 

individuellt och i 

fokusgrupper. 

Analys: Forskarna 

analyserade datan 

N/A Forskarna 

indentifierade tre 

stycken fynd utifrån 

intervjuerna med 

sjuksköterskorna, 

om vad som behövs 

vid omvårdnad av 

äldre som lider med 

psykisk ohälsa. 

 K 

 II 

https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0087-5#auth-1
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0087-5#auth-2
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0087-5#auth-3
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0087-5#auth-4
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individuellt och sedan 

sammanfattades det i 

textform 
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