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Du sitter än vid fönstret 

och det snöar ute- 

ditt hår är vitt 

och vit är handen där- 

men i ditt tunna 

ansiktes två speglar 

en sommar dröjer kvar: 

ett land med ägnar över tiden höjda, 

en dryck för skuggor, nattens villebråd. 

 

Men klagande jag sjunker mot din vithet, 

in mot din snö- 

där livet långsamt viker undan 

likt tystnaden som växer när en bön är slut- 

Nelly Sachs (1891-1970)



 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

Depression orsakas både av den psykologiska och biologiska faktorn hos den 

äldre individen. Ungefär 20 % av de äldre i Sverige lider av psykisk ohälsa, 

denna siffra gör psykisk ohälsa bland äldre en av vår tids största 

folksjukdomar. Som sjuksköterska är det viktigt att möta den äldre patienten 

med depression och identifiera deras behov av vård och behandling. 

Syfte:  
Belysa den äldres upplevelse av depression samt depressiva symtom inom 

vård och äldreboenden. 

Metod: Denna studie är en litteraturöversikt där tio vetenskapliga artiklar lästes, 

kritiserades samt analyserades. Nio kvalitativa artiklar valdes och en mix 

metod (kvalitativ och kvantitativ) användes. Databasen CinAhl användes med 

sökorden, nursing, nursing home, patient, coping, experience, depressive 

symptoms, depression, depressive disorder, environmental .  

Resultat: Av denna litteraturstudie har fem teman lyfts fram i resultatet. Dessa fem 

teman består av upplevelse av ensamhet, upplevelse av att hitta ro inom 

religionen, upplevelse av att inte känna sig förlåten av Gud, upplevelse av 

gemenskap och samhörighet samt förlust av självständighet. Resultatet visar 

att många upplever både en social och emotionell förändring i form av förlorad 

självkänsla och identitet.  

Diskussion: Den äldres upplevelse av depression samt depressiva symtom ser olika ut. Det 

framkom att viktiga aspekter har stor betydelse för hur varje individ upplever 

sin depression. Vi har valt att utgå efter teorin KASAM, känsla av 

sammanhang, som består utav begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Nyckelord: Ensamhet, självständighet, upplevelse, äldre, depression. 

 



 

Abstract 

 

Background: 

Approximately 20% of the older people in Sweden suffer from mental illness. 

This high rate makes this illness one of our times biggest common diseases. 

Depression is caused by both psychological factor’s as well as biological 

factor’s and it is important for the nurse to identify their needs for care and 

treatment and learn to properly address these patients. 

Aim:  To highlight the older’s experience of depression and depressive symptoms in 

healthcare and nursing home. 

Method: This study is a literature review in which ten scientific papers were read, 

criticized and analyzed. Nine qualitative articles were selected and one mix 

method (qualitative and quantitative) was used. CINAHL database was used 

with the keywords, nursing, nursing home, patient, experience, depressive 

symptoms, depression, depressive disorder, environmental, coping.  

Results: Five themes were highlighted from this study. These five themes are 

experience of loneliness, experience of finding peace in religion, experience 

of unforgiveness by God, experience of belonging and loss of independence. 

The results show that many experience both a social and emotional change in 

the form of loss of self-esteem and identity. 

Discussions: The older people's experience of depression and depressive symptoms are 

different. It was found that important aspects are of great importance for how 

each individual experience their depression. We have chosen to use the SOC 

theory, sense of coherence, which consists of comprehensibility, 

manageability and meaningfulness. 

Keywords: Solitude, independence, experience, elderly, depression. 
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1 Inledning 

Att drabbas av depression under livets gång kan hända alla människor i olika åldrar.  

Intresset kring detta ämne dök upp under vår första praktik på äldreboende. Vi 

uppmärksammade att många äldre på boenden hade antingen depression, depressiva symptom 

eller var nedstämda, detta kändes annorlunda för båda författarna då vi är väldigt ovana att se 

äldre med depressiva symptom. Vi har växt upp med äldre som har bott med oss under samma 

tak där vi varken kände av eller såg några större tecken på depression. Nyfikenheten väcktes 

under praktikperioden, då vi började fundera över känslan av att leva med depressionen i en 

ålder då man troligtvis har en ändrad livssituation. Vi fann ämnet intressant och insåg att ifall 

tillståndet är så vanligt förekommande behöver vi som blivande sjuksköterskor veta mer om 

depression för att bättre kunna bemöta den stora målgruppen äldre som vi kommer att stöta på 

oavsett vårdinriktning som vi väljer.  

Många av patienterna som vi stötte på ville få professionell hjälp medan andra förnekade sin 

depression. Vår förhoppning är att en ökad förståelse kommer att hjälpa oss som vårdpersonal 

att bättre hjälpa de som är i behov av vård. Även om depression och depressiva symptom kan 

förekomma i alla åldersgrupper, så valde vi att fördjupa oss i äldre, då vi har som ambition att 

arbeta inom äldrevården efter avslutade studier. En ökad kunskap inom området hjälper oss 

att också bättre sprida kunskapen inom den arbetsplats vi sedan kommer att arbeta på.  

 

2 Bakgrund 

Depression kan uppstå av olika anledningar, stress, dålig självkänsla, meningslöshet och 

dödsfall i familjen (Wasserman, 2003). Många kan få upprepade depressioner medan andra 

får det bara en gång.  

Depression är en vanlig sjukdom världen över, ungefär 350 miljoner runt om världen 

uppskattas lida av denna sjukdom (WHO, 2012). Depression skiljer sig från andra tillfälliga 

episoder av negativa humörförändringar och känslor som kan uppstå vid mer alldagliga 

problem och skapa hinder i livet. Depression kan ha en väldigt stor påverkan på en människas 

vardagliga liv och hindra denne från att utföra de vanligaste uppgifterna, sjukdomen kan 

dessutom påverka människor runtomkring den sjuke. Depression kan vara väldigt farligt. Vid 

intensiva depressiva perioder kan den som lider av grav depression begå självmord. 

Depression uppskattas kräva ungefär en miljon liv per år. Det finns effektiva behandlingar 

som fungerar men på grund av felbedömningar vid diagnos kan fel person bli behandlad och 

den som lider av depression, utebli rätt behandling. Brist på tillgångar och kunskap är 
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bidragande faktorer som spelar stor roll gällande behandlingar och att hitta den som lider av 

denna sjukdom. 

Depression orsakas av både psykologiska och endogena faktorer (Ottosson & Ottosson, 

2007). Vid åldersdepression har genetiska faktorer en stor betydelse, om en av föräldrarna har 

affektiva syndrom finns risken att barnet också drabbas av det senare i livet.  

Det finns även andra orsaker som kan utlösa en depression (Budd, James & Hughes, 2008). 

Enligt författarna till denna studie har det visats att stress har en stor påverkan till att många 

kan drabbas av depression. Uppkomst av depression som orsakas av stress beskrivs ofta 

härleda från beståndsdelar som fattigdom, yrkeslivet och sociala relationer.  

 

2.1 Diagnostiserad depression, depressiva symptom och nedstämdhet 

Då författarna till denna studie har valt att inkludera symtom och diagnos så följer nedan en 

mer ingående beskrivning av ämnet. För att få diagnosen depression krävs det att läkaren 

använder olika metoder (Wasserman, 2003). Samtal mellan patient och läkare är den absolut 

väsentligaste verktyget. Även samtal med anhöriga och vänner är viktigt. Läkaren använder 

sig utav skattningsskalor för att bedöma olika grad av depression hos patienten och dessutom 

kan vårdpersonal på så sätt följa resultatet av vård och behandling. För att få diagnosen 

depression måste en viss rad kriterier uppfyllas och detta görs med ett internationellt 

klassifikationssystem som heter DSM-IV som står för (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, fourth edition).  

Depressiv episod räknas om symtomen varar i minst två veckor (Ottosson & Ottosson, 

2007). De olika symtom som förekommer är nedstämdhet, sorg och avsaknad av 

känsloreaktioner. Energin minskas, man känner sig tröttare, koncentrationen försämras och 

talet blir långsammare. Man känner sig osäker och vill inte vara nära människor som man en 

gång i tiden har varit nära.  

Affektiva syndrom är förändringar i sinnesstämningen som kan vara högt i varv, mani och 

hypomani eller lågt i varv, depression och dystymi (Ottosson & Ottosson, 2007). Tillståndet 

av förloppet kan svänga hela tiden, antingen upp eller ned eller växlande mellan upp och ned.  

Nedstämdhet är en gemensam nämnare för alla typer av depression (Wasserman, 2003). De 

flesta känner sig nere, ledsna, orklösa och gråtfärdiga. Personer med depression föredrar att 

vara ensamma utan något sällskap. Positiva händelser gör de inte glada längre. De flesta 

känner sig bättre på morgonen och mot kvällen känner de sig som värst. Patienter beskriver 

depressionen som att allt är svart och det finns ingen livsglädje eller mening med livet. 
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2.2 Vård och behandling av depression 

Det är viktigt att så fort som möjligt identifiera depression och ge patienterna vård och 

behandling som är anpassad efter varje individs behov (Shia, 2009). Målet är att alla patienter 

ska återhämta sig och återgå till det vanliga livet. För patienter med mild depression bör inte 

antidepressiva läkemedel skrivas ut. Forskaren menar att fysisk aktivitet och sysselsättning 

har visat en god effekt på mild eller måttlig depression. Fysisk aktivitet minskar ångest och 

bidrar till bättre självkänsla och psykisk hälsa.   

Depression behandlas i första hand med psykoterapi som har visat likvärdig eller till och 

med bättre effekt än antidepressiva läkemedel (Ottosson & Ottosson, 2007). 

Hos de patienter som lider av måttlig till svår depression har antidepressiva läkemedel 

visats ha god effekt (Hardy, 2011). Denna forskare nämner vidare att i åtta av tio fall har 

symtomen nästan försvunnit helt, dock har det visats att de vanligaste biverkningar som 

patienter kan få av antidepressiva läkemedel är illamående, yrsel, diarré och minskad sexlust.  

 Patienter som har svårare depression behöver ECT (Electroconvulsive therapy) behandling 

och patienter med vinterdepression behöver ljusbehandlingar (Ottosson & Ottosson, 2007). 

ECT är en mycket effektiv behandling för patienter med svåra depressioner (Gomez, 

2004).  Behandlingen går till så att patienterna får elektroder kopplade till huvudet som med 

impulser förser hjärnan med el chock, detta frigör mängder av hormoner inom förloppet av 

några minuter. Författaren menar att behandlingen är komplikationsfri men att de finns 

högriskpatienter vars behandling särskilt bör diskuteras med hänsyn till deras ålder och 

koppling till andra sjukdomar som exempelvis hjärt- kärlsjukdomar.  

När det gäller ECT behandling är det viktigt att informera patienten om själva 

behandlingen och effekten (Lamont, Brunero, Barclay & Wijeratne, 2011). Möjligheten bör 

ges till varje patient att beskriva sin upplevelse, effekter och biverkningar av behandlingen. 

Eftersom sjuksköterskan har en nära relation till patienten bör hon eller han följa upp 

patienten och fråga denne om dess upplevelse av behandlingen. För att på så sätt uppnå och 

följa den bästa förbättrings möjlighet hos varje patient. 

Patienter med depressiva episoder behandlas med kognitiv beteendeterapi och 

interpersonell terapi (Ottosson & Ottosson, 2007). Den kognitiva beteendeterapin bygger 

mycket på att få patienterna att ändra syn på sig själva och sin omgivning. Syftet är att den 

deprimerade ska ändra sina negativa uppfattningar till positiva uppfattningar om sig själv, 

omgivningen och framtiden. Den interpersonella psykoterapin lägger mycket fokus på 

relationer som exempelvis konflikter, dödsfall och förändringar i livet.  
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Som sjuksköterska kan man stödja den äldres depression genom olika vårdåtgärder 

(Skärsäter, 2009). Aktivitet, case management och patientutbildning har visat en bra effekt för 

minskning av depression och ångest.  

 

2.3 Depression hos den äldre individen 

Depression orsakas både av den psykologiska och biologiska faktorn hos den äldre 

patienten (Skärsäter, 2009). När de flesta har passerat 65 år uppstår en tillbakagång av de 

viktigare signalsubstanserna i hjärnan. Diagnos hos den äldre patienten är alltid svårare att 

ställa på grund av att många beskriver symtomen i form av trötthet, smärta och yrsel.  

Att bli äldre och hamna på äldreboende är svårt för de flesta (Wasserman, 2003). Med 

stigande ålder försämras både den fysiska och psykiska förmågan. Många förlorar sin partner, 

syskon eller bästa vänner. Ensamheten blir stor och många kan känna sig deprimerade. 

Depression kan även förekomma i samband med sjukdom.  

Depression relaterad till stigande ålder orsakas ofta av förändringar i hjärnan och de 

sociala relationer som minskas när många förlorar sina nära och kära (Ottosson & Ottosson, 

2007).  

Ungefär 20 % av de äldre i Sverige lider av psykisk ohälsa, denna siffra gör psykisk ohälsa 

bland äldre till en av vår tids största folksjukdomar (Socialstyrelsen, 2013). Kommunerna och 

landstingen prioriterar inte alltid den äldre och dennes psykiska ohälsa och på grund av denna 

inställning är det många äldre som inte får rätt behandling för sin depression eller ingen 

behandling alls. Detta måste uppmärksammas och mer kunskap inom detta område behövs. 

Denna utsatta grupp får inte den vård och stöd de behöver på grund av brist på resurser och 

kunskap samt att få forskare har specialiserat sig inom detta område. Psykisk ohälsa som 

depression kan förekomma då den äldre mister sin förmåga att utföra dagliga uppgifter eller 

när denne mister stora delar av sitt sociala nätverk. Detta förekommer hos alla som blir äldre 

och därför behövs mer kunskap inom detta område om vad som händer den äldre individen.  

Hos den äldre patienten som har depression och ångest kan även motorisk oro- agitation 

förekomma (Ottosson & Ottosson, 2007). Agitationen kan förekomma med motorisk hämning 

med sparsamhet på gester och mimik.  

 

2.4 Förekomsten av depression på äldreboende 

Depression hos personer som bor på äldreboenden är ett vanligt alltmer förekommande 

fenomen (Wagenar, Colenda, Kreft, Sawade, Gardiner & Poverejan, 2003). Att behandla 
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depression hos dessa äldre patienter är både en ekonomisk belastning som det är en mänsklig 

och psykisk belastning. Depression kan förekomma under vilken tid som helst efter att den 

äldre individen flyttat in till äldreboendet. 

 Depression är ett vanligt förekommande hälsoproblem på äldreboenden och är starkt 

förknippat med livskvalitet enligt boenden på äldreboende (Gerritsen et al., 2011).  

Sjukdomen påverkar välmående negativt hos dessa individer som bor på äldreboenden. Trots 

att depression kan bli behandlad har det påvisats i flera studier att depression som upptäckts 

hos personerna som bor på äldreboenden har behandlats fel eller för lite eller så har 

sjukdomen inte upptäckts eller förbisetts.   

Förekomsten av depression har påvisats förekomma i högre utsträckning än ångest hos 

äldre personer (Dilworth, Thomas, Sawkins & Oyebode, 2010). Dessutom förekommer 

depression mer hos den äldre individen om denne är bosatt på äldreboende än hos den som 

fortfarande bor hemma, i samband med detta har man även funnit att desto högre symptom av 

depression som hittas hos den äldre så ökas även samsjukligheten hos denne individ.  

   

2.5 Begreppet ensamhet 

De äldre personer som fortfarande bor hemma, har många vänner, nära relationer med sina 

anhöriga och är aktivt sociala drabbas mindre av depression (Wasserman, 2003). Depression 

bland äldre behöver inte alltid vara åldersrelaterad. Det har visats att äldre personer som bor 

ensamma, på äldreboende eller på sjukhus löper större risk för att drabbas av depression. 

Depressionen beror oftast på psykosociala orsaker som exempelvis isolering, i samband med 

andra sjukdomar, ensamhet och dåliga relationer.  

Ensamhet kan beskrivas som en tung och djup känsla (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Fenomenet präglas av relationer och sammanhang. När individen saknar gemenskap och 

sammanhang uppstår ensamhet. Människor kan även känna ensamhet när viktiga personer 

saknas exempelvis om en viktig person går bort. Men ensamhet kan även uppstå när man 

befinner sig bland andra personer eftersom det saknas samhörighet. Det finns en relation 

mellan identitet, ensamhet och självkänsla. Identitet och självkänsla är beroende av 

sammanhang med något eller några.   

Ensamhet kan också beskrivas som en känsla av att sakna (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Saknaden efter någon eller saknaden efter gemenskap.  

Begreppet ensamhet kan även relateras till förlust av den fysiska eller psykiska förmågan 

(Nygren & Lundman, 2009). Att bli äldre kan leda till funktionsnedsättningar som i sin tur 



 
 6 (27) 

 

leder till att de sociala nätverken begränsas. Många äldre har inte ork att besöka andra eller ta 

sig till någon aktivitet och känner sig isolerade.  

 Sjuksköterskan bör ha en viss kunskap om begreppet ensamhet och isolering för att bättre 

förstå patienter och sedan hjälpa de på bästa möjliga sätt (Skingley, 2013). Författaren till 

denna studie beskriver att det finns en viss skillnad mellan begreppet isolering och ensamhet. 

Isolering är mer objektiv medan ensamhet är subjektiv. Ensamhet definieras som förlust av 

individens frånvaro av känslor eller förlust av något eller några i sin omgivning.  

Ensamhet kan även vara något positiv det vill säga om man väljer bort någon för att ha en 

stund för sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). Att själv välja sin ensamhet är helt 

annorlunda. Alla vi människor behöver ibland vara för oss själva och slappna av. Med denna 

ensamhet menas att individen väljer bort gemenskap för att ha tid bara för sig själv. 

 

2.6 Sjuksköterskans bemötande 

Som sjuksköterska är det viktigt att möta patienter med depression, depressiva symtom samt 

nedstämdhet inom vården och identifiera deras behov av vård och behandling (Skärsäter, 

2009). Dålig sömn, nedstämdhet och dålig aptit kan vara ett tecken på depressiva symptom. 

När en nära anhörig har gått bort kan detta orsaka sorg hos den äldre patienten och om dessa 

aspekter inte åtgärdas kan den äldre patienten uppvisa depressiva symtom och risken för 

depression ökar. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i möte med sina patienter och varje patient är expert på 

sig själv (Skärsäter, 2009). Ömsesidighet och att vara naturlig samt öppen är grunden till ett 

bra möte mellan patient och sjuksköterska. Aktivt lyssnade på sina patienters erfarenheter och 

upplevelse samt inbringa hopp är sjuksköterskans verktyg inom bemötande.  

Patienter som vill prata ut om exempelvis dödslängtan ska få göra det. Att kunna prata ut 

med någon får de här patienterna att känna sig lättade (Ottosson & Ottosson, 2007). När man 

som sjuksköterska bemöter patienter med depression bör man förmedla hopp och motivera de 

till olika vård och behandlingar. 

Vid vård av den äldre individen krävs ett engagemang från vårdaren (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). I relationen mellan sjuksköterskan och den äldre 

patienten är de etiska kraven viktiga i mötet. Respekt och det bemötande som en 

sjuksköterska visar den äldre patienten utgör grunden för ett vårdande möte.  

Depression är ett stort och vanligt förekommande psykiskt problem bland vuxna och äldre 

personer (Plawechi & Amrhein, 2010). Det är viktigt att sjuksköterskor ska ha den 

utbildningen som behövs för att identifiera tecken och symtom hos patienter med depression. 
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Förhållandet mellan patient och sjuksköterska är viktigt. Detta förhållande baseras mycket på 

förtroende och kommunikation. Sjuksköterskan är den som har mest kontakt med patienten 

och det är viktigt att sjuksköterskan ska bemöta de här patienterna med respekt och omsorg, 

lyssna på de och vara uppmärksam på vad de har att säga. Ibland kan den viktigaste 

arbetsuppgiften som en sjuksköterska har, att bara finnas där och vara någon att prata ut med. 

 

2.7 Problemformulering  

Depression är en väldigt vanlig sjukdom världen över. Många kan drabbas hela livet av denna 

sjukdom och många kan drabbas enbart en gång av denna sjukdom. Trots det höga antal som 

är drabbade och kommer att troligtvis drabbas någon gång i livet, hjälper vi idag inte så 

många som vi borde hjälpa. I många fall är det möjligt att överkomma sjukdomen med en 

lyckad behandling dock har vi än idag problem med att rätt identifiera den som är drabbad 

och ställa den rätta diagnosen. Ett bra bemötande, en vänlig konversation, en lyssnande öra, 

receptet för att få en annan människa att känna sig värd och mindre ensam kan ibland vara 

väldig enkelt, men det finns inte alltid tillgång till sådana resurser. Den drabbade måste 

dessutom känna sig trygg nog för att prata med någon och denna någon kan vara en 

professionell vårdgivare, anhörig, eller närstående. I vissa fall har sjukdomen hunnit befästa 

sig under en längre tid och därmed hunnit skada den drabbade ofantligt mycket, i de fallen är 

andra behandlingar med hjälp av någon att prata med väldigt viktigt. Problemet idag är att vi 

inte kan rätt identifiera den drabbade och att vi ofta glömmer bort att det finns enkla metoder 

för att hjälpa till den som är drabbad, vi måste bli bättre på att kunna identifiera en som är 

drabbad och lära oss om och kunna sätta ut tid för att planera in uppgifter under dagen som är 

enkla metoder för att hjälpa till den drabbade att tänka mindre på det som försiggår i tankarna 

och kunna koncentrera sig på annat om möjligt. 

 

3. Syfte 

Belysa den äldres upplevelse av depression samt depressiva symtom inom vård och 

äldreboenden. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Författarna utgår ifrån konsensusbegreppet hälsa och därefter fördjupar sig vidare i 

Antonovskys teori om KASAM som kommer beskrivas nedan med fokus på den centrala 

komponenten som är meningsfullhet. 
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4.1 Begreppet hälsa 

Begreppet hälsa är komplext och mångtydigt (Dahlberg & Segesten, 2010).  Ordet hälsa har 

sitt ursprung från fornsvenska ordet haelsa och betyder hel. Hälsa kan definieras på många 

olika sätt som; välbefinnande, sundhet, lycka, hälsotillstånd och upplevelse av en god fysisk 

och psykisk hälsa. Fenomenet hälsa rör hela individen, den beskrivs som en inre känsla och 

en känsla av andra relationer till omgivningen. En definition av hälsa inom vårdvetenskapen 

beskrivs på detta sätt att den som vårdar bör ha i syfte att förstärka varje individs 

hälsoprocess. Det är vårdvetenskapens upplysning att framkalla denna kännedom som krävs 

för att skapa vårdande. Att ha hälsa innebär att man mår bra och känner välbefinnande men att 

känna sig ”biologiskt frisk” räcker inte för att uppleva en god hälsa utan varje individ bör 

kunna ”hantera” sjukdom eller ohälsa så att varje människa ska få uppleva hälsa och 

välbefinnande. 

 I fenomenet hälsa ingår upplevelsen av mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 

2010). Att drabbas av en sjukdom och leva med en långvarig eller obotlig sjukdom kan 

begränsa den sjukes liv. Genom att få den hjälp som behövs och med hjälp av professionella 

vårdare kan den som är sjuk känna välbefinnande och trots sjukdomen ”må bra”.  

 

4.2 Känsla av sammanhang 

Den salutogena modellen ger en förklarning till varför människor upplever hälsa och vilka 

faktorer leder till att människor kan handskas med svåra situationer (Antonovsky, 2005). I den 

salutogena perspektivet ligger en stor fokus på hälsans ursprung och hur människor hanterar 

olika påfrestningar. Den salutogena modellen betonar storvikt vid resurser, det vill säga vilka 

faktorer som kan hjälpa en individ att känna sig frisk. 

 KASAM, känsla av sammanhang delas in i tre komponenter (Antonovsky, 2005). Dessa tre 

delar består av hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet.  

Hanterbarhet beskriver personens upplevelse av att hantera olika situationer eller händelse 

(Antonovsky, 2005). Det kan vara allt från resurser till ödet. Hanterbarhet innebär att varje 

individ förväntar sig att bemöta den oförutsägbara och klara av den svåra situationen. 

Meningsfullhet är den centrala komponenten. Den beskriver personens engagemang och 

motivation i en händelse. Meningsfullhet belyser hur en individ kan känna sig engagerad i 

någon händelse och känna mening eller helt känna avsaknaden av mening. Begriplighet 

beskriver i vilken utsträckning en individ kan begripa en viss händelse. Det vill säga en 

händelse som individen själv har varit med om eller en händelse som har inträffat individens 



 
 9 (27) 

 

omgivning. Begriplighet beskriver hur en person kan uppfatta världen. När upplevelse av 

sammanhang saknas går det inte att förstå eller klara av olika situationer.  

Känsla av sammanhang är en teori som fokuseras på det friska hos människor och att vilka 

resurser som finns hos varje individ. (Antonovsky, 2005). Denna inre resurs är viktigt för ett 

gott åldrande. Bland gamla personer finns det inte så många studier om KASAM. De studier 

som finns visar att äldre personer har lika hög KASAM som yngre personer.  

Det finns ett samband mellan känsla av sammanhang och psykisk hälsa (Antonovsky, 2005). 

Känslan av sammanhang leder till att man kan uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom 

och olika funktionsnedsättningar (Antonovsky, 2005). Känslan av sammanhang kan bli 

mindre när individen blir sjuk eller känner förlust av olika slag. När äldre personer drabbas av 

sjukdom eller psykisk ohälsa är det viktigt att hjälpa dem genom att de ska bevara känsla av 

sammanhang. Eftersom känsla av sammanhang kan sänkas bland äldre personer på grund av 

ohälsa. 

Känslan av sammanhang växer fram och utvecklas, det vill säga när en person föds har han 

eller hon en låg grad av KASAM som sedan utvecklas till en mer stabil nivå i den vuxna 

åldern (Antonovsky, 2005). När ett barn föds är livet ganska ohanterligt, obegripligt och 

meningslöst, i och med att de behöver lämna sin mammas mage som är en trygg och bekant 

tillvaro till en okänd värld. Därefter känns livet mer hanterbar, begripligt och meningsfull 

med åren för att sedan uppnå en stabil nivå vid 30 årsåldern.  

 Enligt (Antonovsky, 2005) har upplevelse av mening en stark påverkan för hur varje 

människa handskas med olika situationer beroende på känslan av sammanhang. Personer som 

upplever och uppfattar mer begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet har högre 

grad KASAM. Individer med hög KASAM har den styrka som behövs för att identifiera svåra 

situationer som uppstår och samtidigt tar hjälp av resurser för att känna meningsfullhet genom 

att bemöta den svåra händelsen. Meningsfullhet är den centrala och mest viktiga 

komponenten. Finns det inte en känsla av sammanhang hos individen så kan inte den 

personen förstå eller hantera olika händelser eller situationer som kan uppstå i livet.  

 

5. Metod 

För att besvara syftet har vi utfört en litteraturöversikt med tio vetenskapliga studier som 

grund för resultatet. Med hjälp av dessa artiklar har vi beskrivit kunskapsläget inom vårt valda 

fördjupningsområde. Valda studier har lästs och analyserats för att få en övergripande bild av 

problemet och den information som finns tillgänglig.  
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Artiklarna består av nio kvalitativa studier och en mixad studie kvalitativ och kvantitativ 

metod. Kvalitativa studier beskriver erfarenhet och upplevelse kring en företeelse eller ett 

sammanhang (Olsson & Sörensen, 2010). För att förstå helheten är det viktigt att inte enbart 

göra en analys av de olika beståndsdelarna i studien utan resultatet av varje del i studien 

bidrar till förståelse av helheten.  

Kvantitativa studier kan vara både deskriptiva eller explorativa (Olsson & Sörensen, 2010). 

En kvantitativ forskning analyserar hypotes eller ett klart syfte med stöd av statistik analysen. 

 

5.1 Urval och Datainsamling  

Sökningen av dessa artiklar har skett via databasen CiNAHL (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature). Denna databas erhåller över hundratals omvårdnads och hälso- 

journaler (Forsberg & Wengström, 2013). Ett urval gjordes med hjälp av databasens 

avancerade sökmotors hjälp. Sökord som använts är: nursing, nursing home, patient, coping, 

experience, depressive symptoms, depression, depressive disorder, environmental. Orden 

patient och experience sattes ihop för att specifikt inkludera patientens upplevelse. 

Kriterier för urvalen var, full text, engelska, 65+ år och äldre. De artiklar som tog upp andras 

synpunkter och upplevelser än just äldres, valdes bort då de inte ansågs relevanta för vårt 

arbete. Ingen gräns ställdes för årtal då vi ansåg redan i början av sökningen att det var svårt 

att hitta artiklar som passade vårt syfte och därför valdes inte tids filtrering.  

I det första urvalet, valdes artiklar vars rubrik troddes passa vårt syfte. I det andra urvalet 

lästes de valda artiklars abstrakt för att försöka förstå artikelns innehåll och därmed filtrera 

bort det som inte passade vårt syfte. 

 

5.2 Dataanalys 

Metoden som används är enligt Fribergs (2012) förslag för analysering av studier. Denna 

litteraturöversikts analys studie tar form i några olika steg:  

*De artiklar som valdes har lästs vid upprepade tillfällen för att förstå innebörden av artikelns 

syfte och mening så detaljrikt som möjligt. 

*Vidare har dessa valda artiklar analyserats av båda författare där likheter och skillnader 

gällande teoretisk utgångspunkt, metodologisk tillvägagångssätt, analysgång samt syfte lyfts 

fram och jämförs detta för att förstå skillnaderna mellan studierna samt veta vilka likheter det 

finns mellan artiklarna. Slutligen avslutar författarna med att jämföra likheter och skillnader 

mellan studiernas resultat.  



 
 11 (27) 

 

*Slutligen har dessa ställts ihop i en översikt där de analyserades återigen av författarna. En 

datareduktion utförs där författarna valde ut fakta som tillhör arbetets syfte, därefter skapades 

en översiktstabell över datorn, efter detta gjordes en jämförelse. Slutligen drogs slutsatser 

samt verifikationer för att få en djupare förståelse över hur all data är sammankopplad.  

Vi läste om artiklarna flera gånger om för att få en bättre och mer klar bild över innehållet. 

Därefter skrev vi ner anteckningar som varje författare behöll för sig själv. Efter att innehållet 

lästs och granskats flera gånger, jämfördes författarnas anteckningar, detta för att säkerställa 

att båda författare har förstått helheten och att jämföra skillnader som har belysts ur varje 

författares perspektiv, detta för att förstå fenomenet ur en bredare synvinkel. Varje författare 

kategoriserade var artikel för sig, där en benämning med hjälp av nyckelord, bestämde 

kategorin av temat för hela artikeln, dessa jämfördes senare och författarna kom tillsammans 

fram till fem teman. 

Genom att följa riktlinjer för inklusions och exklusions kriterier fick vi välja bort de 

artiklar som inte passade syftet, dessa var fyra stycken och vid noggrann läsning handlade 

dessa om den anhöriges eller en person som bor med den äldre, utifrån deras perspektiv, 

därför fick dessa väljas bort. Inklusions kriterierna var 65 år och äldre och på engelska, 

Friberg (2012) menar att engelska är vetenskapens officiella språk och att det är i den 

engelska litteraturen vi hittar det som kan vara intressant för oss. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Innan varje arbete påbörjas bör forskningsetiska överväganden göras. Viktigt är att författarna 

avstår från fusk och ohederlighet (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att författarna alltid 

hänvisar till aktuell och korrekt källa undviks plagiat och eller stöld. Genom att följa 

anvisningar till inklusions kriterier och exklusions kriterier förvränger man inte 

forskningsprocessens tolkning av datorn som presenteras. 

Det har varit viktigt för både författarna att de valda artiklarna ska besvara syftet och att ingen 

förvirring eller oärlighet ska förekomma i denna studie. Båda författarna har försökt att utföra 

en korrekt översättning från engelska till svenska. För översättningen har författarna tagit 

hjälp av ett svensk-engelskt lexikon. Författarna har varit väldigt noggrann med att alltid 

referera till original källan både i brödtext sam referenslistan.  

I denna studie som vi kommer att presentera har inte alla artiklar forskningsetiska 

övervägande. I tre av artiklarna kunde inte författarna hitta forskningsetisk övervägande. I alla 

de resultatartiklar som kommer att presenteras i resultatet har forskarna till alla tio studier 
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tänkt på etiska aspekter. Människovärdeprincipen, autonomi, integritet, samtycke och 

anonymitet förekommer i alla artiklar, med detta menar forskarna för artiklarna att de efter 

godkännande av inblandade parter gått vidare med forskningen. En grund för en god 

forskning baseras på fyra grundläggande etiska principer som består av autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen att ingen ska komma till skada (Olsson & 

Sörensen, 2011).   

Alla forskningsstudier som baseras på deltagande av människor måste etiskt granskas 

(Ejlertsson, 2003). Alla forskningsstudie måste blir godkänd av en forskningsetisk kommitté 

eller motsvarande organisationer.  

 I de artiklar som har valts förekommer det inga studier där de personer som har medverkat i 

forskningsprocessen, genom intervjuer eller enkätundersökningar, inte har blivit granskad och 

därmed godkända för publicering av studien. 

 

7. Resultat 

Av denna litteraturstudie har fem teman lyfts fram. Dessa fem teman som är; den äldres 

upplevelse av ensamhet, upplevelse av att hitta ro inom religion, upplevelse av att inte känna 

sig förlåten av gud, upplevelse av gemenskap och samhörighet samt förlust av självständighet, 

beskrivs nedan i fem teman för sig, kategoriserats under rubriker i angiven ordning. 

 

7.1 Den äldres upplevelse av ensamhet 

Stöd och bekräftelse är viktiga faktorer som betyder mycket för den äldre (Drageset, Eide & 

Ranhoff, 2013). Genom stöd får den äldre ett nätverk av människor runt om sig som bryr sig 

om denne. Genom bekräftelse får den äldre individen svar på att de fortfarande behövs vilket 

ger dem en mer meningsfull tillvaro. Utan detta stöd och eller bekräftelse från andra kan de 

äldre känna ensamhet. När man ständigt behöver hjälp för att utföra ärenden som krävs för att 

vardagen ska fungera, isoleras den äldre då denne inte har så mycket att bestämma över sin 

egen tid eller den hjälpen hon får då den äldre blir tvungen att anpassa sig till någon annans 

tid och ork samt villighet att utföra vissa ärenden eller uppgifter. Detta isolerar den äldre och 

kan leda till ensamhet, vilket kan väldigt lätt leda till depressiva symptom eller depression. 

Dessutom är många av dessa äldre inte diagnostiserade för depression trots tydlig förekomst 

av depression. Detta leder till att de inte får rätt hjälp som kan få den drabbade att känna sig 

ensam då denne inte får tillfälle att prata ut om sin situation eller där den drabbade kan tro att 

de är den enda med det problemet. Många som behandlas, har däremot ingen diagnos och får 
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fel medicinering, detta kan medföra känslan av att de är ensamma med en sjukdom, som 

egentligen inte finns och det kan leda till känslor av ensamhet.  

Många som bor på äldreboende menar att isolationen som en flytt till boendet för med sig 

får dem att känna sig ensamma (Choi, Ransom & Wyllie, 2008). Att tvingas till en ny livsstil 

och berövas sin gamla, menar de äldre är det absolut svåraste att ta sig över. Ensamheten som 

flytten innebär är det som får de att känna sig mest depressiva över. Detta konstanta minne 

över deras gamla liv och hur livet ser ut i samband med flytten leder till att de har det svårare 

att komma över faktum att deras liv har ändrats på detta sätt och gör det svårare för de att 

förstå varför det just har ändrats till detta. Genom att stanna kvar i detta konstanta negativa 

sinnestillstånd leder eventuellt till depression eller till att den äldre påvisar depressiva 

symptom. Ännu en bidragande faktor till ekvationen för ensamhet är att oftast fös dem äldre 

ihop enbart baserad på det faktum att de är äldre. Äldre som är på boende är där över olika 

anledningar och varje individ har en unik historia. Dessa äldre får det svårare då att relatera 

till varandra på grund av deras olika bakgrunder och detta i sin tur kan medföra ännu mer 

ensamhet då det blir svårt att knyta band med andra då de inte har något gemensamt med 

varandra förutom åldern.  

Det finns ett stort samband mellan ensamhet, brist på ett socialt stöd som vänner eller 

familj och depression (Drageset, Espehaug & Kirkevold, 2012). Detta gäller inte enbart för 

social ensamhet utan även emotionell ensamhet. Genom att ta bort den mänskliga kontakten 

fysiskt tar även den psykiska sidan skada av detta och emotionell ensamhet, att inte knyta 

band med någon i din närhet, är lika betydelsefull för depression som fysisk ensamhet, att 

ingen hälsar på dig exempelvis.  

Att vara ensam genom att ingen hälsar på dig eller att ingen bor med dig indikerar inte på 

depression som oftast antas vara fallet (Brown, McAvay, Raue, Moses & Bruce, 2003). Att ta 

antidepressiva läkemedel betyder inte alltid att den personen har en depressiv sjukdom. 

Genom att anta detta, kan personer runtom ändra attityd mot den individen dom tror har en 

depressiv sjukdom, men många gånger behövs inte detta. Ensamhet kan och oftast för äldre 

leder till depression eller depressiva symptom men ensamhet är inte brist på sällskap eller att 

bo med någon. En person kan vara omringad av folk runtomkring men ändå känna sig ensam 

och vice versa. En person kan vara ensam utan sällskap men inte känna sig ensam. Dessa 

äldre individer kan känna sig ensamma av olika anledningar och det är viktigt att se efter 

tecken som indikerar på depression eller depressiva symptom. För att korrekt utföra en 

utvärdering över någons sinnestillstånd krävs insikt i sjukdomen depression och kunskap för 

att lättare och korrekt hitta de som behöver hjälp. Ensamhet och känslan av uppgivenhet leder 
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till ett tillstånd där den äldre inte ens med medicin kan dra sig ut ifrån när tillgång till annat 

som anhöriga eller vänner inte finns (Ingersoll-Dayton, Torges & Krause, 2010). 

 

7.2 Upplevelsen av att hitta ro inom religionen 

När frågan om behandlingar dyker upp för de äldre med depression, är det inte ovanligt att 

medicin inte är enda svaret (Fyffe, Brown, Sirey, Hill & Bruce, 2008). Många äldre finner ro 

inom religion genom böner. Äldre som är kognitivt funktionella vet att medicin behövs för 

deras symptom. Trots den insikten inom medicin vet även hälso- personal samt de äldre att 

inte bara kroppen måste helas utan även sinnet behöver ro som medicin inte alltid kan ge. 

Genom att hitta en koppling till gud genom böner, känner dessa äldre att dom har en 

övernaturlig kraft som kommer att hjälpa dem även efter att kroppen sviktar eller när 

medicinerna inte räcker till längre. Många äldre använder böner som ett slags handlande mot 

deras depression och känner att det hjälper dem med den psykiska stressen som deras 

depression medför.  

 

7.3 Upplevelsen av att inte känna sig förlåten av gud 

Alla religiösa samband är dock inte helt relaterade till en mer hälsosam och avslappnad 

sinnestillstånd (Ingersoll- Dayton et al., 2010). Att inte känna sig förlåten av Gud har visat sig 

ha indirekt negativ påverkan på depressiva symptom hos den äldre som använder religion i 

sitt vardagliga som ett alternativ för att kämpa mot svårigheter som livet medför. Att inte 

känna sig förlåten av Gud, av vilken anledning än den äldre har, medför svårigheter att känna 

ett lugn. Detta lugn som sinnet kräver för dessa äldre för att kunna klara av dagen, har en 

direkt dålig verkan på dem och detta leder till depressiva symptom som ibland kan leda till 

depression. Genom att inte kunna förlåta sig själva på grund av att de känner att de inte är 

förlåtna av gud, tvingas dessa äldre in i ett tillstånd som dom inte kan dra sig ur. Mycket hjälp 

krävs via sociala nätverk och professionell hjälp, som dessa äldre inte alltid har tillgång till.  

 

7.4 Upplevelse av gemenskap och samhörighet 

Genom att hålla en kontakt med religion och andra människor i samband med religiösa 

aktiviteter, utökar den äldre sitt nätverk (Dale, Saevareid, Kirkevold & Söderhamn, 2010).  

Fler vänner betyder större socialt stöd, gemensamma intressen väcker känslor av tillhörighet, 

aktiviteter i samband med ett gemensamt intresse inger känsla av samhörighet. Alla dessa 

aspekter är centrala i känslan av sammanhang och därmed minskar den äldres depressiva 

symptom eller förhindrar att depression utvecklas.  
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Äldre som är religiösa kan till viss del kontrollera en del av deras depressiva sjukdom med 

religiösa variabler (Baldacchino & Bonello, 2013). Genom att delta i religiösa aktiviteter med 

andra äldre som bor på samma hem, utökas din skara av vänner och ger dig mer insikt i efter 

livs perspektiv. Detta hjälper med anpassningen till det institutionella livet som många har 

svårast med då dom måste börja leva efter andras regler än deras egna. Att delta i dessa 

religiösa aktiviteter kastar då ett nytt positivt ljus över dessa äldre och deras uppfattning om 

innebörden av deras liv.  

 

7.5 Förlust av självständighet 

Genom kontroll över sin miljö, känner många äldre ett inre lugn (Knight, Davison, Mccabe 

& Mollor, 2011). Äldre är vuxna människor som länge har haft kontroll över sina liv, att tas 

ifrån den kontrollen kan vara svårt för många att handskas med. Genom att behålla ett intryck 

av kontroll över sina egna miljöer och liv kan och bidrar det till ett bättre mentalt tillstånd hos 

äldre på hem. Genom att ta över kontrollen från den äldre och att de genom detta handlande 

förlorar sin kontroll på miljön runtom kan det leda till en dålig självbild och depressivt 

tillstånd. Detta har konstaterats i en studie där de äldre på hemmet fick evaluera deras tillstånd 

själva och påpeka orsakerna till det tillstånd de hamnat i. Även vid inflyttning till ett boende 

känner många av de äldre total nedstämdhet eller depression i början. Känslan av att förlora 

sitt gamla liv och att bli tvungen att anpassa sig efter en institution med regler som tar din 

frihet och tvingar dig att följa dessa är outhärdligt. Att förlora sin känsla av sig själv, sin 

autonomi är väldigt svårt att handskas med. Många går runt med depressiva symptom eller 

depression i flera månader innan de lär sig att anpassa sig till deras nya miljö. Även faktorer 

som organisationens kultur spelar en stor roll där ett större personalbyte bidrar till en känsla 

av utanförskap för de äldre då de känner att de borde få bli mer informerade gällande vilka 

som jobbar.  

Desto högre socialt stöd som finns runt en människa, desto lättare har den personen för att 

utföra enkla uppgifter som underlättar och behövs för det dagliga livet (Dale et al., 2010). Det 

visar sig dessutom att bland äldre som har svårt att utföra de enkla uppgifterna, känna sig 

mindre värda samt inkompetenta och därför kan det leda till känsla av depression. När vi 

åldras tappar vi oftast vissa kapaciteter som gör det möjligt för oss att utföra vissa enkla 

ärenden som alla behöver utföra för att gå igenom dagen. Genom att förlora sin 

självständighet till att dessa enkla ärenden utförs och krävs för en vanlig vardag, kan få en 

person att känna mindre värde för sig själv, detta i sin tur kan leda till depression.  
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De äldre med diagnostiserad depression påvisar stort samband mellan sin sjukdom och 

samt förlusten av självständigheten, speciellt gällande att utföra enkla vardagliga uppgifter 

(Drageset et al., 2011). Desto mer de äldre förlorar sin självständighet desto mer depressiva 

symptom visar de på. Detta visar på hur stor betydelse ens självständighet har för den äldre 

individen. Att förlita sig på andra för att hjälpa dig med olika uppgifter tar ifrån människan 

dens makt över sin egen bestämmanderätt över sig själv och sin kropp. Genom att en annan 

person, konstans måste finnas där för dig för att hjälpa dig förflytta dig, tvätta dig eller mata 

dig drar ner på ens självvärde och medför en viss isolation. Genom att inte kunna förflytta dig 

vart som helst eller när som helst, begränsar ditt sociala nätverk. Att socialt inte kunna 

engagera sig med andra på ens egna premisser gör att den äldre individen lättare tappar hopp 

om att kunna leva ett normalt liv. Detta kan leda till och yttra sig som depressiva symtom hos 

den äldre.  

 

8. Diskussion  

För denna studie väljer författarna att dela in diskussionen i två kategorier som består av 

metoddiskussion och resultatdiskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med vår litteraturstudie var att belysa upplevelsen av depression hos den äldre inom 

vården. Sökbaserna som har använts är CiNAhl och PubMed. Sökorden som användes var 

nursing, patient, experience, depressive symptoms, depression, depressive disorder. Orden 

patient och experience satte vi ihop till ett ord utan AND mellan, detta för att specifikt få fram 

artiklar gällande patientens upplevelse som syftet handlar om. Även om specifika sökord 

användes, fann vi ett för stort antal artiklar. Många dubbletter hittades och vi valde att till slut 

bara använda oss utav CiNAhl då ett större urval fanns och tillgången till artiklarna var bättre 

jämfört med PubMed. Ett enkelt sätt att leta fram våra artiklar var med hjälp av snabb 

överblick på titlarna av artiklarna, då många av funna artiklar oftast var i samband med en 

sjukdom, exempelvis alzheimer eller demens, kunde vi snabbare genom att utesluta de, hitta 

relevanta artiklar för vår studie. Ingen begränsning för årtal gjordes vilket kan ses negativt då 

aktuell information är önskvärt men de artiklar som fanns var relativt nya (den äldsta är från 

2003) och därför kände författarna inget behov på att begränsa årtalet.  

De artiklar som valdes utfördes alla i länder som har nästintill samma levnadsförhållanden 

som i Sverige, dessa länder är USA, Norge, Danmark, Australien och Malta samt även från 
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Sverige. Detta ses som en styrka eftersom fyndet i resultaten har kommit fram efter liknande 

förhållning som i Sverige och därför anses studierna mer relevanta.  

Vi var inte nöjda med antalet artiklar som kunde hittats. Det hade varit mer önskvärt att 

hitta flera artiklar då detta skulle ge upphov till mer material och därigenom ett mer utförligt 

resultat och mer möjlighet till fler teman än de fem vi kom fram till.  

Eftersom syftet var att ta reda på upplevelse och upplevelse är subjektivt tycker vi efterhand 

att ett annat syfte skulle varit bättre att börja ett arbete med när man är oerfaren. Råmaterialet 

som behövs för att kunna lägga upp ett arbete efter en mall, baserat på fenomenet upplevelse 

av, skulle vi inte valt igen, om vi hade fått välja ämne en gång till. Att sätta namn på teman 

och hitta bra benämningar som belyser upplevelsen ur den äldres erfarenheter var inte lätt då 

varje individ har unika känslor och ingen är lik den andre. En styrka när ett arbete handlar om 

äldre, är begränsningen på ålder, genom att begränsa urvalet till 65 år och äldre gav oss 

aktuell och relevant information om just äldre som vi kunde relatera till genom våra 

erfarenheter och vi tycker att det är väl applicerbart inom vården för äldre.  

Alla de artiklar som valdes, lästes grundligt och flera gånger av varje författare, efter varje 

läsning togs anteckningar och dessa jämfördes senare med den andre författarens anteckningar 

för att notera skillnader och liknelser. Detta anses som en styrka genom att en och samma 

person läser samma artikel samma gång kan ha åsikter baserad utefter sina egna erfarenheter 

och då kan den andre författaren hjälpa till med nya tankar och åsikter som hjälper då en att få 

en helhetsbild på själva artikeln och dess innehåll.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Att som äldre drabbas av depression eller depressiva symtom kan medföra svårigheter för den 

sjuke. Många äldre upplever sin depression som en stor förändring i livet. Den förändrade 

situationen består av psykisk, fysisk och känslomässig förändringar. 

Personer som drabbas av psykisk ohälsa får olika symtom beroende på deras sjukdom 

(Skärsäter, 2009). Några upplevelser är samma för de flesta personer. De beskriver en 

förändring av den roll som de har haft tidigare i livet. Självkänsla och identitet som de hade 

innan depressionen är totalt förändrad. Förändringen medför en känsla av förlust av minskad 

värde och kontroll.  

Resultatet för denna studie visar att upplevelse av depression är individuell och tolkas olika av 

olika personer beroende på deras livssituation. 

Den äldre personen som löper större risk till att utveckla dålig hälsa har en låg grad av 

KASAM (Tan, Julkunen & Chi Chan, 2014). Författarna till denna studie beskriver att 
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ensamhet, begränsat socialt liv och stress kan orsaka dålig upplevelse av hälsa bland den äldre 

individen. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdanden av äldre. Genom att identifiera den 

äldre som befinner sig i riskzonen kan man sätta in resurser för och hjälpa varje individ efter 

deras behov och på så sätt främja deras känsla av sammanhang genom att den äldre ska klara 

av de utmaningar som dyker upp i det dagliga livet.  

Antonovskys KASAM används i denna studie för och bättre förstå den äldres upplevelse av 

depression, depressiva symtom och vad sjuksköterskan kan göra för och förstärka den äldres 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Att få stöd och bekräftelse betyder väldigt mycket för den äldre som har drabbads av 

depression (Dragest et al., 2013). Denna bekräftelse får de och känna en mer meningsfull 

tillvaro i livet. 

Känslan av sammanhang delas in i tre delar (Antonovsky, 2005). De tre delarna som består 

utav hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet används för att beskriva upplevelsen av 

hälsa. Hög grad av KASAM bidrar till upplevelse av hälsa. Studier har visat att även gamla 

personer kan ha lika hög grad av KASAM som yngre personer. Även kan känsla av 

sammanhang sänkas på grund av sjukdom eller ohälsa bland den äldre individen. 

Hos äldre personer med depression eller depressiva symtom kan graden av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet se olika ut. Resultatet visar att personer med depression eller 

depressiva symtom upplever sin omvärld beroende på deras situation. De flesta upplevde en 

känsla av ensamhet. Dessa personer kan uppleva olika uppfattningar av hanterbarhet, en del 

personer beskriver sin ensamhet som en brist på vänner och den sociala tillvaron och en annan 

del beskrev ensamheten i form av flytt till äldreboende och minskad kontroll över livet som 

de hade innan flytten. Personer som har svårare än de andra och acceptera sin situation har 

dessutom svårare och hantera vissa situationer. Dessa personer har en lägre grad av 

hanterbarhet.  

Förlust av självständighet beskrevs som en tung upplevelse för de flesta (Dragest et al., 

2013). Genom att förlita sig på någon annan hela tiden upplever de flesta en förlust av makt 

över sin kropp och sig själva. Ju mer den äldre personen förlorar självständighet desto mer 

depressiva symtom visar de på. 

Som sjuksköterska kan man göra situationen mer hanterbar för sina patienter (Langius- Eklöf, 

2009). Hanterbarhet kan skapas genom stöd man kan ge till den sjuke. Eftersom inom vården 

räknas sjuksköterskan som en resurs. Andra resurser kan vara att stötta sina patienter så att en 

känsla av delaktighet, respons och trygghet uppnås.  
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I resultatet framkom att en del av patienter fann ro genom religionen och böner (Fyffe et al., 

2008). Dock visste de att medicinen behövs för deras funktionella nedsättning men de flesta 

använde sig av böner för att motverka deras depression och på så sätt minskade de på stressen 

som depressionen medförde.  

En annan viktigt faktor för att undvika ensamheten beskrevs av en del genom att delta i 

religiösa aktiviteter och hitta gemensamma intressen med andra (Dale et al., 2010).  

Genom deltagande i olika religiösa aktiviteter med andra boende upplevde de äldre en 

känsla av gemenskap och samhörighet (Baldacchino et al., 2013).  

Upplevelse av samhörighet och gemenskap beskrevs som en viktig del i deras liv och som 

dessutom minskade de äldres depressiva symtom och förhindrade utvecklingen av depression.  

Meningsfullhet är den centrala och den viktigaste komponenten (Antonovsky, 2005). 

Begreppet meningsfullhet beskriver individens engagemang och motivation i en händelse. 

Personer med hög grad av KASAM pratar alltid om viktiga områden i deras liv och även 

saker som är väldigt betydelsefulla för var och ett som de engagerar sig i. Resultatet visade att 

en del patienter uppvisar mycket engagemang inom religionen och ville delta i olika 

aktiviteter för och utöka sin sociala nätvärk och delta i gemensamma intresse mad andra 

boende.  

 Inom vården kan sjuksköterskan bidra till meningsfullhet genom att uppmuntra sina 

patienter och även deras anhöriga till en värdefull anda (Langius- Eklöf, 2009). Motivation 

och viljan att vårda är en del viktiga resurser som sjuksköterskan kan bidra med för och göra 

situationen mer meningsfull för den äldre patienten.  

Begriplighet innebär i vilken omfattning en person begriper vissa händelser som antingen 

personen själv har varit med om eller en händelse som har inträffat i personens omgivning 

(Antonovsky, 2005).  

Resultatet visade även att en del patienter inte kände sig förlåtna av Gud och detta ledde till 

negativ påverkan på deras depression/depressiva symtom (Ingersoll- Dayton el al., 2010). Den 

äldre individen som använder religion i sin vardag för att kämpa mot påfrestningar har svårare 

att uppleva ett lugnt sinne. Detta i sin tur leder till att den äldre kan hamna i en svår situation 

som kräver mycket hjälp av den professionella vårdaren.  

Den äldre patienten som inte känner sig förlåten av gud har en mindre grad av begriplighet. 

Personer med låg begriplighet upplever situationen allt från strukturerade till kaotisk och 

slumpmässig i livet (Antonovsky, 2005). 
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 För och göra situationen mer begripligt för patienten krävs det att sjuksköterskan förmedla 

kunskap, ge tydlig och begriplig information och kommunicera ärligt och öppet med sina 

patienter (Langius- Eklöf, 2009).  

Det är viktigt att sjuksköterskan ska förstå att människor hanterar olika påfrestningar i livet 

beroende på deras förståelse och kapacitet (Langius- Eklöf, 2009). När känsla av 

sammanhang inte kan förändras hos vissa patienter är det viktigt att anpassa omvårdnaden 

efter varje händelse och att bidra till meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet så gott det 

går.  

 

9. Kliniska implikationer 

Efter denna litteraturstudie, anser författarna att det finns för lite forskning kring den äldres 

upplevelse av depression. I dagens samhälle lever vi längre och det är viktigt och ha kunskap 

om våra äldre och depression för att depression ökar i takt med att befolkningen ökar och blir 

äldre än förr. Många patienter med diagnosen depression, har fått fel diagnos och blir 

behandlade med läkemedel trots att detta kan undvikas. Många av de äldre får däremot ingen 

rätt diagnos och undgår därmed rätt behandling.  

Det är väldigt viktigt inom vården att sjuksköterskan skall få ta del av relevant och aktuell 

forskning samt ha kunskap om depression och depressiva symptom, detta hjälper 

vårdpersonalen att korrekt identifiera olika symtom hos den äldre för att vidare hjälpa med 

rätt behandling. Genom att få rätt diagnos och behandling kan den drabbade återhämta sig 

snabbare och återgå till det liv som de hade innan depressionen. Författarna av denna studie 

anser att denna litteraturöversikt har stor användbarhet inom den kliniska vardagen, detta 

genom att vi som vårdpersonal blir mer medvetna om att graden av äldre med depression har 

ökat och ökar med tiden samt att det finns andra sätt än medicin för dessa äldre att få hjälp. En 

person som lyssnar på den äldre kan få denne att känna sig mindre ensam och därmed minska 

risken för depression, detta utan hjälp av mediciner. Genom att skapa en aktivitet som alla 

gillar och få de äldre att aktivt delta, bidrar detta till en känsla av gemenskap och detta bidrar 

till en känsla av trygghet vilket hjälper den äldre att se annorlunda på sin tillvaro och 

förhoppningsvis minska risken för depression. Ett föreslag är att utse en ansvarig 

sjuksköterska som med aktuell forskning utbildar resterande personal att identifiera en äldre i 

behov av hjälp, detta för att i dagsläget är det stora brister i att identifiera en äldre i behov av 

hjälp, utan den vanligare lösningen är medicinsk hjälp. 
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10. Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag från författarna är att mer forskning ska göras inom vårdvetenskap. Forskningen 

bör handla om den äldre och dennes erfarenheter av vården och att bli äldre. Denna generella 

forskning tycker författarna är relevant då författarna anser att vi vet för lite om vad de äldre 

själva vet och känner inför fenomenet ’att åldras’.  

 

11. Slutsats 

Upplevelse av depression och depressiva symtom bland den äldre patienten beskrevs av de 

flesta som fysisk, psykisk samt emotionell påfrestning. Slutsatsen visade att många aspekter 

kan ha en stor betydelse för hur den äldre patienten upplever sin depression. Ensamhet och 

förlust av självständighet upplevdes som en tung och djup känsla. Upplevelse av ensamhet 

beskrevs både i form av minskade relationer men även i form av flytt till äldreboende. Förlust 

av självständighet visade att den äldre upplevde en förlorad kontroll över sig själv och sin 

kropp. Upplevelse av att inte bli förlåten av gud visade en väldigt dålig inverka hos den äldre 

och som orsakade att den äldres depression försämrades. 

 Minnen av deras gamla liv och vilken roll de hade tidigare hade stor inverka på deras 

depression. Gemenskap och samhörighet uttrycks som en viktig del i deras liv. Genom att 

hitta gemensamma intressen och sysselsättning med andra samt delta i olika religiösa 

aktiviteter visade att den äldre individen utökar sitt nätverk och detta i sin tur leder till att den 

äldres depressiva symtom minskades. Behovet av stöd och bekräftelse visade i resultatet att 

det är viktigt för den äldre att de ska känna att de fortfarande finns och behövs. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1* 

Urval 

2* 

Valda artiklar 

CinAhl nursing, patient, 

experience, 

depression, 

nursing home 

Avgränsningar: 

65+, full text 

25 4 2 Older Home-Care Patients’ Preferred Approaches to Depression Care 

 

Recognition of Depression  

Among Elderly Recipients  

of Home Care Services  

CinAhl depressive 

symptoms, patient 

experience, 

nursing 

Avgränsningar: 

65+, full text 

21 2 1 Older home nursing patients’ perception of social provisions and received care 

CinAhl depression, 

environmental, 

nursing home 

Avgränsningar: 

65+, full text 

23 5 2 Environmental mastery and depression in older adults in residential care  

 

Depression in older nursing home residents: The influence of nursing home environmental stressors, 

coping, and acceptance of group and individual therapy  

 

CinAhl depression, 

nursing home, 

coping 

Avgränsningar: 

65+, full text 

66 7 2 Anxiety and depression in care  

homes in Malta and Australia: part 1  

 

The impact of depression and sense of coherence on emotional and social loneliness among nursing home 

residents without cognitive impairment – a questionnaire survey 

CinAhl Via referenser från 

de andra artiklarna 

har dessa artiklar 

hittats och valts ut 

  3 Unforgiveness, rumination, and depressive symptoms among older adults 

 

Anxiety and depression among nursing home residents without cognitive impairment 

 

Anxiety and depression among nursing home residents without cognitive impairment 

 

*Urval 1: Artikelns rubrik. *Urval 2: Abstrakt 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Ellen L. Brown, Ed.Gail 

McAvay,  

Patrick J. Raue,  

Suzanne Moses, Martha L. 

Bruce,  

Recognition of 

Depression  

Among Elderly 

Recipients  

of Home Care 

Services  

 

2003, 

USA, 

Psychiatric 

Services 

Att undersöka 

sjuksköterskans förmåga att 

identifiera eller utesluta 

depression hos den äldre med 

hjälp av deras svar från 

intervjuer om deras tillstånd. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling: 539 

engelsk och spansktalande 

kvinnor och män 65 år och 

äldre intervjuades 

Dataanalys: Kappa statistik 

användes för att analysera data. 

Sjuksköterskorna bedömde fel efter intervju 

med patient. Många gånger uppgav den äldre 

att denne hade ont och sjuksköterskan antog 

att den äldre var deprimerad då smärta är 

förknippad med depression. Även när patient 

bodde ensam antogs det att denne var 

deprimerad, trots inga andra indikationer hos 

den äldre visade på depression under 

intervjuerna.  

Tess, Knight. Tanya E, Davison, 

Marita P, Mccabe. & David, 

Mellor.  

 

Environmental 

mastery and 

depression in older 

adults in residential 

care  

 

2011, 

Ageing & 

Society, 

Australia 

Att utforska sambandet 

mellan kontroll över sin 

tillvaro och depression bland 

äldre på boenden.  

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling: 96 

stycken äldre personer 

intervjuades  

Dataanalys: Korrelation 

matriser genererades för att 

etablera relationen mellan 

variablerna. 

Resultatet visade att de äldre på boenden som 

hade dålig kontroll över sin tillvaro, också 

hade mer depressiva symptom eller 

diagnostiserad depression. Resultatet visar på 

att det finns ett stort samband mellan dålig 

tillvaro kontroll och depression. 

Denise C. Fyffe, Ellen L. 

Brown, EdD, Jo Anne Sirey, 

Elizabeth G. Hill, and Martha L. 

Bruce,  

Older Home-Care 

Patients’ Preferred 

Approaches to 

Depression Care 

2008, 

Journal of 

Gerontolog

y Nursing, 

USA 

Syftet med denna studie var 

att försöka ta reda på äldres 

åsikter gällande det mest 

föredragna tillvägagångssätt 

gällande behandling för deras 

depression eller depressiva 

symptom. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling: 28 äldre 

kvinnor och män intervjuades 

Dataanalys: Grundad teori 

(Glaser & Strauss, 1967) 

Resultaten visade att, be böner som ett sätt att 

handskas med depressionen var det mest 

föredragna förhållningssättet. En jämförelse 

mellan två olika grupper, ena gruppen med 

diagnostiserad depression och den andra utan, 

gjordes och resultatet visade att de som 

föredrog böner mer, var de utan 

diagnostiserad depression medans gruppen 

med depression föredrog annat, som prövad 

vetenskap. 
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Donia R Baldacchino and Lilian 

Bonelio  

 

Anxiety and 

depression in care  

homes in Malta and 

Australia: part 1  

 

2013, 

British 

Journal of 

Nursing, 

Australia 

& Malta. 

Belysa vikten av ångest och 

depression hos äldre 

maltesiska äldre, residerande 

på boenden i Malta och 

Australien, samt jämföra 

skillnader bland detta folk 

utifrån boende lokalisation. 

Metod: Kvalitativ och 

Kvantitativ metod 

Urval/datainsamling: Rörliga 

äldre på boende i minst sex 

månader  

Dataanalys: Deskriptiv och 

inferentiell statistik 

Ingen större skillnad visades vid jämförelse av 

grupperna. Dock hittades stort samband 

mellan depression och orörlighet eller 

begränsad rörlighet. De med begränsad eller 

ingen rörlighet visade på större depressiva 

symptom eller hade fler gånger diagnostiserad 

depression jämfört med de rörliga äldre.  

Bjørg Dale, Hans Inge 

Sævareid, Marit Kirkevold and 

& Olle Söderhamn 

Older home nursing 

patients’ perception 

of social provisions 

and received care 

2010, 

Scandinavi

an Journal 

of Caring 

Scienes, 

Sverige & 

Norge 

Syftet med denna studie var 

att beskriva upplevd 

samhörighet i en grupp äldre 

på boenden, samt att 

undersöka hur de upplever 

förhållandet samhörighet, 

fysisk funktion, och dess 

påverkan på depressiva 

symptom. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling: 242 

stycken kvinnor och män 75 år 

och äldre intervjuades 

Dataanalys: Deskriptiv statistik 

Det visade sig att nivån av samhörighet var 

hög i gruppen. Minskad fysisk funktion och 

lägre mentalt tillstånd var relaterad till dålig 

samhörighet. Minskad samhörighet visade sig 

dessutom ha större samband fler besök inom 

vården gällande depressiva symptom.  

Jorunn Drageset, Geir Egil Eide 

and Anette Hylen Ranhoff  

Anxiety and 

depression among 

nursing home 

residents without 

cognitive impairment 

2013, 

Scandinavi

an Journal 

of Caring 

Sciences, 

Norge 

Att undersöka depression och 

ångest bland äldre utan 

kognitiv svikt på boende 

samt dess samband mellan 

dessa symptom och känsla av 

värde och omvårdnad. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling: 65 år och 

äldre, minst sex månader 

bosatta på boendet 

Dataanalys: Deskriptiv statistik 

Resultatet visade att en låg känsla av värde 

och dålig omvårdnad från andra bidrog till de 

äldre på boende kände ångest eller upplevde 

depressiva symptom.  

Namkee G. Choi, Sandy 

Ransom and Richard J. Wyllie 

 

Depression in older 

nursing home 

residents: The 

influence of nursing 

home environmental 

stressors, coping, and 

acceptance of group 

and individual 

2008, 

Aging & 

Mental 

Health, 

USA 

Att undersöka de äldre 

boendes egna reflektioner 

och tankar kring orsaken till 

deras depression, depressiva 

symptom, samt deras egna 

föredragna sätt att handskas 

med dessa tillstånd. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling: 

Intervjuer med 65 år och äldre 

patienter, kognitivt kapabla, 

boende på hemmet i minst sex 

månader 

Dataanalys:Innehålls analys av 

transkripten 

Ungefär hälften av de intervjuade uppgav att 

de hade negativa känslor eller kände sig 

deprimerade. De största orsakerna till dessa 

tillstånd var förlusten av självständighet, frihet 

och fortsättning av deras förgångna liv, social 

isolering, och ensamhet, brist på privatliv, och 

förlust av autonomi. Sätt att handskas med 

problemen var genom böner, positiv attityd 
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therapy  

 

samt stöd från familjen.  

 

 

 

 

 

Berit Ingersoll-Dayton, Cynthia 

Torges & Neal Krause 

Unforgiveness, 

rumination, and 

depressive symptoms 

among older adults 

2010, 

Aging & 

Mental 

Health, 

USA 

Att undersöka vad för 

påverkan oförlåtenhet av gud 

och andra har på äldres 

upplevelser och erfarenheter 

gällande depression 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling: 965 

kvinnor och män, 67 år och 

äldre, hälso- enkät. 

Dataanalys: Attritions analys 

Resultatet visade att de äldre som inte kände 

sig oförlåtna av andra visade på depression 

men att vara oförlåten av Gud hade ingen 

direkt påverkan på depression, däremot en 

indirekt, negativ påverkan på depression. 

Jorunn Drageset, Geir E Eide & 

Anette H Ranhoff 

Depression is 

associated with poor 

functioning in 

activities of daily 

living among nursing 

home residents 

without cognitive 

impairment 

2011, 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

Norge 

Att undersöka depressiva 

symptom bland äldre bosatt 

på vårdhem utan kognitiv 

svikt och relationen mellan 

deras depressiva symptom 

och självständighet på det 

vardagliga livet. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling: 65 år och 

äldre vårdhems boende, minst 

bosatta i sex månader på 

hemmet. 

Dataanalys: Deskriptiv analys 

Resultatet visar på stort samband mellan 

depressiva symptom och att vara beroende av 

hjälp med att utföra aktiviteter som krävs för 

att klara av det vardagliga livet.  

Jorunn Drageset, Birgitte  

Espehaug & Marit Kirkevold 

The impact of 

depression and sense 

of coherence on 

emotional and social 

loneliness among 

nursing home 

residents without 

cognitive impairment 

– a questionnaire 

survey 

2012, 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

Norge & 

Denmark 

Syftet med denna studie var 

att analysera sambanden 

mellan depressiva symtom, 

känsla av sammanhang samt 

emotionell och social 

ensamhet bland äldre på 

boenden utan kognitiv svikt 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling: 227 

stycken 65 år och äldre 

kvinnor och män bosatta minst 

sex månader på vårdhem 

Dataanalys: Deskriptiv analys 

Resultaten visade att depressiva symptom 

bidrar till emotionell och social ensamhet, 

oberoende av känsla av sammanhang och 

depressiva symptom är samhörande med 

emotionell ensamhet och förmågan av känsla 

av sammanhang påverkar emotionell och 

social ensamhet 

 


