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Sammanfattning 

Bakgrund: Depression är en psykisk sjukdom som påverkar stämningsläget. Den 

allvarligaste konsekvensen av depression är suicid. I Sverige förekommer suicid främst 

bland äldre (65+). Äldre faller i riskgrupp då de bär på flertal riskfaktorer som förlust av 

levnadspartner, polyfarmaci, ensamhet, dödsångest samt pension. Då äldre i världen 

ökar och depression hos äldre beräknas att bli den näst ledande orsaken till 

funktionsnedsättning , är det viktigt att sjuksköterskan utökar sin kompetens i syfte att 

främja hälsa och välbefinnande hos deprimerade äldre. 

 

Syfte: Syftet är att beskriva de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda sig av 

vid vård av äldre med depression. 

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design baserad på 15 vetenskapliga artiklar 

som sammanställts. En litteratursökning genomfördes på databaserna PubMed och 

PsycINFO.  

 

Huvudresultat: Resultatet utgjordes av underkategorierna sjuksköterskepatient 

relationen, sjuksköterske-ledd terapi, reminiscens (väcka minnen), stimulering till 

aktivitet samt samarbete med andra instanser. 

 

Slutsats: De omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda sig av vid vård av äldre 

med depression är skapandet av en god sjuksköterskepatient relation, utforma 

terapeutiska möten i syfte att främja hälsa och välbefinnande, väcka minnen i syfte att 

finna en möjlig orsak till depressionen, stimulera den äldre till egenvård samt en god 

samverkan mellan andra inblandade instanser. 

 

Nyckelord: Depressiva symptom, depression, omvårdnadsåtgärder, äldre, 

sjuksköterska. 
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Abstract 

Background: Depression is a psychological disease that affects the state of mood. The 

most serious consequence of depression is suicide. In Sweden suicide occurs mostly 

among elders (65+). Elders falls in risk group because they carry a lot of risk factors 

like loss of significant other, polypharmacy, loneliness, fear of death and pension. As 

the elderly in the world increases and depression is calculated to be the next leading 

reason to disability among elders, it’s important that the nurse expands her competence 

in aim to promote health and well-being in depressed elders. 

 

Aim: The aim is to describe the nursing action the nurse can use in the care of elders 

with depression. 

 

Method: A literary review with a descriptive design based on 15 studies that have been 

compiled. A literary search was made on the databases PubMed and PsycINFO. 

 

Main Result:  The result consisted of the subcategories nursepatient relationship, 

nurse-led therapy, reminiscence (Awakening memories), stimulating to activities and 

cooperation with other instances. 

 

Conclussion: The nursing actions that the nurse can use in the care of elders with 

depression is creating a good nursepatient relationship, arrange therapeutic meetings 

with the aim to promote health and well-being, awakening memories with the aim to 

find a possible reason to the depression, stimulating the elder to self care and having a 

good cooperation with other relevant instances. 

 

Keyword: Depressive symptoms, Depression, nursing care, Aged, Nurse 
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1. Introduktion 

1.1 Äldre 

Andelen äldre ökar kraftigt i världen, i Sverige var andelen 65-åringar och äldre vid år 

2008 runt 17,8 %, vilket är en kraftig ökning jämfört med år 1900 då andelen äldre var 

8,4 %. I Sverige definieras äldre som personer som är 65 år och äldre, vilket är också 

den allmänna pensionsåldern (Larsson & Rundgren 2010). Världshälsoorganisationen 

(WHO) bedömer att det inom en snar framtid kommer att finnas fler äldre än barn. Den 

äldre populationen växer både i antal samt levnadsår (Suzman & Beard 2011). 

 

Idag finns ytterligare en gruppering av äldre, ”yngre” äldre vilket är från 65 års åldern 

upp till 79 års åldern och ”äldre” äldre vilket är från 80 års åldern och upp. Denna 

gruppering beror på variationen av den funktionella och hälsomässiga förmågan. Bland 

”äldre” äldre är åldersförändringarna mer uttalade. Åldersrelaterade sjukdomar blir 

betydligt vanligare och behovet av stöd och hjälp ökar kraftigare jämfört med ”yngre” 

äldre (Larsson & Rundgren 2010). 

 

Det är vanligt att äldre har en fysisk eller kognitiv nedsättning, som kommer inifrån på 

grund av det naturliga åldrandet. Förändringen i kroppen kan påverka den allmänna 

dagliga livsföringen (ADL) till den grad att den äldre inte längre klarar sig helt på egen 

hand och behöver hjälp och stöd. Idag kan äldre få en specialiserad vård anpassad till 

deras situation det kan vara bland annat vård i hemmet, i sjukhuset eller på ett 

äldreboende (Suzman & Beard 2011). 

 

1.2 Depression och äldre 

Depression är en psykisk sjukdom som tillhör de affektiva sjukdomarna och påverkar 

stämningsläget. Orsaken till depression är än idag oklar, men man anser i regel att hos 

äldre personer så handlar det om ett samspel mellan ärftliga- och miljöfaktorer, vilket 

skiljer sig från yngre åldersgrupper (Larsson & Rundgren 2010).  

 

Patologiskt så har en förändrad koncentration av de serotonin producerande neuronerna 

samt neurotransmittorerna observerats, vilket ger en ökad risk för utveckling av 
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depression. Då förändringen är kopplad till det naturliga åldrandet, ligger äldre i en 

riskzon (Chang et al. 2019).  

 

Det är vanligt att äldre, som vårdas och får hjälp från kommun eller landsting, har runt 

åtta till tio ordinerade läkemedel. Polyfarmaci, ett begrepp som används internationellt 

och som avser användningen av fyra eller fler läkemedel, ökar risken för skadliga 

interaktioner samt biverkningar. Den totala läkemedelsbördan utfaller inte gynnsamt för 

många, vilket beror på att risken för interaktioner och biverkningar ökar för varje nytt 

läkemedel (Midlöv & Kragh 2015). Enligt Bazargan et al. (2019) är polyfarmaci länkad 

till depression. Orsaken ligger i läkemedlets biverkningar samt interaktion med andra 

läkemedel.  

 

Att bli äldre är en stor omställning. Flera förändringar är kopplade till psykisk ohälsa 

hos den äldre det kan handla om förlust av levnadspartner, samsjuklighet, ensamhet, 

pension samt dödsångest (Larsson & Rundgren 2010). 

 

Generella symtom som är typiska för depression är bland annat oro, ångest, trötthet, låg 

självkänsla, minskad glädje och suicidtankar. Yngre åldersgrupper uppvisar vanligtvis 

de generella symptomen vid depression medan äldre uppvisar atypiska symptom vilket 

ökar risken för att den äldre åldersgruppens symptom passerar obemärkt av 

omgivningen eller misstolkas och felbehandlas. Äldre visar bland annat kroppsliga 

symptom, en så kallad somatisering. Äldre kan uppleva besvär med bland annat mag- 

och tarmkanalen eller smärtor (Midlöv, P. & Kragh, A. 2015). 

 

Diagnosen grundar sig i patientens sjukdomshistoria, iakttagelser och det aktuella 

tillståndet. Behandlingen kan se ut på flera sätt. Det är viktigt att först utreda orsaken till 

depressionen. I första hand går behandlingen ut på att behandla utan läkemedel och 

medicinsk teknik. Finns ett tydligt behov av antidepressiva så skall det prövas. Hjälper 

inte läkemedelsbehandlingen bör elektrokonvulsiv behandling övervägas (Larsson & 

Rundgren 2010).  

 

Prognosen för äldre med depression är generellt dålig. Sjukdomen kan orsaka 

svårigheter att sköta ADL. Depression hos äldre är associerad med en högre risk för 

utveckling av demenssjukdom samt en tidigare död jämfört med äldre utan depression 
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(Borza, Engedal, Bergh & Selbæk 2019). Vidare skriver Comijs et al. (2015) att äldre 

löper en större risk för att insjukna i en kronisk depression. Den allvarligaste 

konsekvensen av depression hos äldre är suicid. Sett till Socialstyrelsens (2019) statistik 

förekommer suicid mest bland äldre, främst äldre män. Det är 34 ”äldre” äldre per 

100 000 invånare som avslutar sitt liv. Hos ”yngre” äldre är det 23 per 100 000 

invånare.  

  

Nationella riktlinjer för depression betonar vikten av hög tillgänglighet, kontinuitet och 

en aktiv uppföljning för alla åldrar. Ändå är det vanligt att den äldre behandlas inom 

somatisk vård med psykofarmaka utan tillgång till den psykologiska behandlingen som 

yngre åldersgrupper erbjuds (Socialstyrelsen 2019).  

 

1.3 Sjuksköterskans hälsofrämjande roll 

I sjuksköterskans kompetensområde skall sjuksköterskan ge en god omvårdnad och 

omsorg till sin patient. Omvårdnaden bedrivs vanligen på personnivå och har som mål 

att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande. Omvårdnaden 

utgår alltså från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2016). 

Sjuksköterskan leder vanligtvis kommunikationen mellan patienten och andra instanser, 

inom hälso- och sjukvården. För att förstå patientens individuella behov är det av stor 

vikt att arbeta både person- och patientcentrerat (Svensk Sjuksköterskeföreningen 

2016). Genom ett empatiskt agerande kan en djupare förståelse för patientens 

upplevelser fås, jämfört med om sjuksköterskan endast skulle lyssna empatiskt. Med att 

agera med empati menas att sjuksköterskan tar information från patienten, huruvida om 

informationen är uttryck eller inte, och agerar på ett vis som både är stödjande och 

hjälpfullt (Sternke, Abrahamsson & Bair 2016).  

 

1.4 Omvårdnadsåtgärder 

Omvårdnadsåtgärder syftar till att främja och bibehålla hälsa, förebygga ohälsa eller 

sjukdom och att stärka personens välbefinnande. Åtgärderna kan delas in i beroende och 

oberoende åtgärder. Beroende åtgärder är ordinerade av någon annan profession som till 

exempel läkare eller psykolog. Oberoende åtgärder är åtgärder som initierats utifrån 

sjuksköterskans ansvarsområde (Florin 2014).  
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Behandlingar inom hälso- och sjukvården skall utgå från vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Socialstyrelsen 2014). Evidensbaserad omvårdnad innebär ett 

förhållningssätt och en vilja att använda bästa tillgängliga vetenskapliga underlag för 

beslut om omvårdnaden. Tillämpning av omvårdnad innebär att sjuksköterskan 

integrerar tillgänglig evidens med sin egen kliniska erfarenhetsbaserade sakkunskap för 

att tillsammans med patienten fatta beslut om de vårdande instanserna (Florin 2014). 

 

1.5 Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Ida Jean Orlando är grundaren till interaktionsteorin. 

Omvårdnadsteorin bygger på en humanistisk människosyn som går ut på att betona 

vikten av interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten för en god relation 

(Pokorny 2018).  

 

Orlando menar att det är sjuksköterskans uppgift att lyssna och uppfylla patientens 

särskilda behov. Orlando menade även att det är viktigt att alltid sträva efter att se 

helheten hos sin unika patient, och inte endast fokusera på den sjuka patienten (Pokorny 

2018).  

 

Orlandos teori baseras på fyra antaganden. Antaganden om omvårdnaden som 

förtydligar att omvårdnaden är en egen profession som är avgränsad från andra 

kunskapsområden. Första antagandet är antaganden om patienten som förtydligar att 

alla patienter är unika, vilket sätter krav på de omvårdnads insatser sjuksköterskan gör. 

Antaganden om sjuksköterskan handlar om de redskap sjuksköterskan använder sig av 

vid tillämning av omvårdnad, för att kunna ge en vård av god kvalitét. Slutligen har vi 

antaganden om interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten vilket handlar om 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten samt dess betydande roll vid omvårdnad 

(Orlando, 1961). Då denna teori talar om vikten av att sjuksköterskan interagerar med 

sin patient, för att kunna erbjuda den bästa vården utifrån patientens situation, är den 

lämplig att använda i förhållande till syfte och frågeställning. 

 

1.6 Problemformulering  

Antalet äldre beräknas öka och depression uppskattas att bli den mest ledande orsaken 

till funktionsnedsättningar bland äldre, efter hjärt- och kärlsjukdomar. Studier visar att 

prognosen för äldre med depression är generellt dålig och många väljer att avsluta sitt 
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liv. Äldre bär på ett flertal riskfaktorer som inte sällan är kopplad till psykisk ohälsa, 

såsom förlust av levnadspartner, polyfarmaci, ensamhet, dödsångest samt pension.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan utökar sin kompetens och tillämpar en personcentrerad 

omvårdnad i syfte att främja hälsa och välbefinnande hos deprimerade äldre. 

Föreliggande litteraturstudie har genomförts för att sammanställa och beskriva 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för att både förebygga utvecklandet av 

depression samt lindra depressiva symptom. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan 

använda sig av vid vård av depression hos äldre. 

 

1.8 Frågeställning 

Vilka omvårdnadsåtgärder använder sjuksköterskan sig av vid vård av äldre med 

depression? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design (Polit och Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi och söktabell 

För att hitta relevanta artiklar till examensarbetet användes databaserna PsycINFO och 

PubMed. PsycINFO valdes ut då det är en databas med artiklar inom psykologi bland 

annat. PubMed valdes ut då det är den största medicinska databasen och innehåller 

artiklar inom både medicin och omvårdnad. Begränsningarna som användes var både 15 

och 16 år, linked full text, Peer Review och artiklar skrivna på engelska. Arbetet 

kommer att handla om äldre som är 65 år och äldre, därför har begränsningen aged 

använts vid en del sökningar. De booleska söktermerna `AND´ och `OR´ användes på 

båda databaserna PsycINFO och PubMed för att få en avsmalnad men relevant sökning 

(Polit och Beck 2017). För vidare information om hur begränsningarna använts på valda 

databaser, vänligen se söktabellen. 

De sökord som användes i databasen PsycINFO, som skrevs i fritext, är `Depression´, 

`Older´, `Nurse*´, `Homecare´, `Explore´, `Program´, `Effect´, `Findings´, `Nursing 

Home´, `Depressive Symptoms´, `Older People´, `Effectiveness´, `Management´, 

`´Health Care´, `Home Health´, `Elderly Care´. För att identifiera relevanta indexord 

användes DE Subject [Exact], TI Title och AB Abstract. 

De sökord som användes i databasen PubMed, som skrevs i fritext, är `Depression´, 

`Elders´, `Collaborative´, `Older´, `Nurse-led´, `Care Model´ samt `Management´. 
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Figur 1: Söktabell 

Databas: Begränsningar: Söktermer: Antal träffar: Antal valda 

artiklar: 

PsycINFO Linked Full Text, Peer 

Review, English, 2004 – 

2019 [2020-03-11]. 

(“Depression”) DE AND (“Older”) TI 

AND (“Nurs*” OR “Homecare”) TI 

11 2  

PsycINFO Linked Full Text, 

English, Aged, Very Old, 

2004 – 2020 [2020-03-

11].   

“Depression” DE AND (“Explore” OR 

“Program”) AND (“Effect” OR 

“Findings”) AND (“Older”) 

40 1 

PsycINFO Linked Full Text, Peer 

Review, 2004 – 2020, 

english [2020-03-11] 

“Depressive Symptoms” TI AND “Older 

people” TI 

44 1 

PsycINFO Linked Full Text, Peer 

Review, 2004 – 2020, 

English, 65+ [2020-03-

11] 

“Depression” TI AND “Effect” OR 

“Management” TI AND “Nurse” OR 

“Home Health” TI 

6 2  

PsycINFO  Linked Full Text, Peer 

Review, 2004 – 2020, 

English [2020-03-11] 

(“Elderly Care”) TI AND (“Depression”) 

AB 

6 1 

PsycINFO Linked Full Text, Peer 

Review, 2004 – 2020, 

English [2020-03-11] 

“Depression” TI AND (“Older” OR 

“Elderly”) TI AND (“Home treatment” 

OR “Effect”) TI 

51 2  

PsycINFO Linked Full Text, Peer 

Review, 2004 – 2020, 

English [2020-03-11] 

“Depression” AND (“Older” OR 

“Residents”) AND (“Nurses” OR 

Nursing”) 

49 2  

PubMed Full Text, 2005, English, 

Aged: 65+ years, 80 and 

over: 80+ years [2020-

03-1]. 

” Depression” AND “Elders” AND 

“Collaborative” 

16 1 

PubMed Full Text, 2005, English, 

Aged: 65+ years, 80 and 

” Depression” AND “Older” AND “Nurse-

led” 

14 2 
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over: 80+ years [2020-

03-11]. 

PubMed Full Text, 2005, English, 

Aged: 65+ years, 80 and 

over: 80+ years [2020-

03-11]. 

(Depression” AND “Older” AND “Care 

Model” AND “Management”) 

12 1 

    Totalt: 15 
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2.3 Urvalskriterier: 

Inklusionskriterierna, för artiklarna som utgör resultats delen i detta arbete, är empiriska 

vetenskapliga artiklar, det vill säga primärkällor. Artiklarna svarar på syfte och 

frågeställningen. Deltagarna är 65 år och äldre och har diagnosen depression. Det är 

även viktigt att artiklarna uppfyller kriterierna för en vetenskaplig struktur, det vill säga 

att artiklarna skall ha en tydlig Introduktion-, Metod-, Resultat- och Diskussionsdel 

(IMRaD).  

 

Exklusionskriterierna är artiklar som studerar förekomsten av depression hos äldre, 

depression relaterad till sjukdom (t.ex stroke), omvårdnadsåtgärder prövade på äldre 

utan sjuksköterskans hjälp, studier kring sambandet av depression hos äldre vid till 

exempel misshandel, artiklar om samsjuklighet och litteraturstudier. 
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2.4 Urvalsprocess och utfallet av möjliga artiklar 

Urvalsprocessen började med att kombinera sökord i flera olika sökningar. Till slut 

identifierades 249 artiklar, 42 på databasen PubMed och 207 på databasen PsycINFO. 

Dessa 147 artiklar granskades på rubrik- samt abstrakt nivå. 121 artiklar exkluderas 

därefter då de inte var relevanta för detta arbetet, de svarade inte på föreliggande studies 

syfte och frågeställning. Kvar återstår 26 artiklar som lästes i fulltext. 11 av de 

återstående 26 artiklarna valdes bort då de ej besvarade syftet och frågeställningen, var 

litteraturstudier eller exkluderas efter en relevans och kvalitetsgranskning enligt tabell 

(Se bilaga 3, 4, 5). Kvar återstår 15 artiklar som använts i resultatsdelen då de besvarar 

syfte och frågeställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: flödesschema som visar urvalsprocessen  

Artiklar 
identifierade 

genom 
databassökning: 

(n = 249) 
 

Artiklar 

granskade på 

rubrik och 

abstrakt nivå: 

(n = 147) 

 

Möjliga 
artiklar: 
(n = 26) 

Ej enligt syfte: 

(n= 121) 

 

Exkluderade artiklar: 

(n = 11) 

- Ej syfte (n = 8) 

- Litteraturstudier: (n = 2) 

- Exkluderade efter relevans och kvalitetsgranskning: (n = 1) 

 

 

Databas: 

PubMed: (n = 42) 

PsycINFO: (n = 207) 

 

 

Artiklar i 
resultatsdelen: 

(n= 15) 
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2.5 Dataanalys 

De 15 artiklarna, som utgör resultatsdelen i föreliggande litteraturstudie,  

har analyserats enligt Polit och Beck (2017). En relevans samt kvalitetsgranskning har 

gjorts enligt tabellen i bilaga 3, 4 samt 5. Artiklarna granskades noggrant på 

originalspråket, engelska. Fokus lades på omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använde 

sig av i syfte att lindra och förebygga depression hos äldre. Därefter har relevanta delar 

av artiklarna översatts och jämförts med originaltexten för att få en så korrekt 

översättning som möjligt.  

 

I nästa steg färgkodades artiklarna som har gemensamma likheter och skillnader för att 

slutligen sammanställts (Polit och Beck 2017; Aveyard 2014). En matris av valda 

artiklar skapades för att få en överblick av valda artiklar (Bilaga 1 och 2). De 

färgkodade artiklarna som hade gemensamma likheter fördelades under relevanta 

underrubriker i resultatsdelen: sjuksköterskepatient relationen, sjuksköterske-ledd 

terapi, reminiscens (väcka minnen), stimulering till aktiviteter och samverkan med 

andra instanser.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Arbetet utförs på ett objektivt och noggrant sätt, vilket uppnås genom att vara saklig och 

opartisk i förhållande till studieresultaten (Polit & Beck 2017).  

 

Objektivitet och noggrannhet uppnås genom att ange referenser så att det tydligt 

framgår vad som är författaren för föreliggande arbetets egna reflektioner, och vad som 

är taget från litteraturen. Genom denna metod undviks plagiering samtidigt som det 

objektiva förhållningssättet tillämpas (Polit & Beck 2017). 

 

Översättningen av de engelska artiklarna görs med noggrannhet. Artiklarna har lästs på 

engelska, artiklarnas originalspråk, därefter översattes relevanta delar med noggrannhet. 

Hela stycken undveks att översättas på en gång, för att undvika missvisande och 

felaktiga översättningar. Efter översättningen jämfördes originaltexten med 

översättningen för att få en så korrekt översättning som möjligt.  
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3. Resultat 

Resultatet i föreliggande studie bygger på 15 studier. Studierna beskriver 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor tillämpat och som visat en god effekt vid vård 

av äldre med depression. Resultatet har sammanställts under fem olika underkategorier: 

sjuksköterskepatient relation, sjuksköterske-ledd terapi, reminiscens (väcka minnen), 

stimulering till aktiviteter samt samverkan med andra instanser. 

 

3.1 Sjuksköterskepatient relationen: 

I Liebel och Powers (2013) intervjustudie fick man fram att alla deltagande 

sjuksköterskor var enade om att en god sjuksköterskepatient relation är det viktigaste 

vid vård av äldre med depression. Sjuksköterskepatient relationen utvecklas gradvis och 

karaktäriseras av sociala konversationer, tillit och är fri från dömande attityder från 

sjuksköterskan. Genom en god sjuksköterskepatient relation kan sjuksköterskan fånga 

upp viktig information samtidigt som patienten upplever att sjuksköterskan verkligen 

bryr sig. Vidare skriver Waterworth (2015) att sjuksköterskorna ansåg att det är viktigt 

att närma sig ämnet så fort som möjligt när man arbetar med äldre som är exempelvis 

multisjuka. En sjuksköterska berättade att man kan börja med att fråga hur den äldre 

mår. Den äldre uttrycker oftast lättnad över att någon ställer frågan. En annan 

sjuksköterska berättar att det är viktig att våga fråga om den äldre är deprimerad, har 

tankar på att skada sig eller har självmordstankar. Även om den äldre inte alltid vill 

prata om det, så uppskattas det. Patienten ser att sjuksköterskan bryr sig och vågar 

anförtro sig till sjuksköterskan. Ibland kan äldre till och med gråta av lättnad över att 

någon ställer frågan. Waterworth (2015) skriver vidare att det är viktigt att 

sjuksköterskan skapar en sjuksköterskepatient relation där sjuksköterskan lär känna sin 

patient, på en professionell nivå, för att kunna fånga upp förändrade beteenden hos den 

äldre. 

 

Pejner, Ziegert och Kihlgren (2012) skriver att patienten upplever tillit och anförtror sig 

till sjuksköterskan med sina emotioner då patienten har kännedom om att 

sjuksköterskan arbetar under sekretess, vilket leder till att sjuksköterskan får bättre 

förutsättningar att fånga upp förändringar i stämningsläget samt behovet av emotionellt 

stöd. Vidare utvecklar Haughan, Innstrand och Moksnes (2013) att ju starkare 

sjuksköterskepatient interaktionen var mellan sjuksköterskan och den deprimerade 

äldre, desto större signifikant minskning av depression fann forskarna. 
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Tsai, Wong, Tsai, Kus (2008) studie visade att när sjuksköterskan lärde känna den äldre 

på djupet och tog reda på den äldres fysiska och emotionella behov, den äldres coping 

strategier, viktiga personer för den äldre, om den äldre är spirituell, den äldres 

relationsstatus samt den äldres tolkning av meningen med livet. När sjuksköterskan 

lärde känna den äldre, förstärktes sjuksköterskepatient relationen, vilket ledde till en 

bättre vård då patienten fick vård anpassad efter sin unika situation. Depressions 

symptomen minskades och utvecklingen av depression förhindrades då patienten kände 

sig hörd och sedd. 

 

3.2 Sjuksköterske-ledd terapi: 

Markle-Reid et al. (2014) rapporterade en förbättring av äldres sinnesstämning till följd 

av sjuksköterskeledda terapisessioner. Forskarna fann att terapisessionerna resulterade i 

minskade depressiva symptom och en förbättrad mobilitet samt funktionell förmåga och 

ökat hopp, självförtroende och autonomi. Till följd av terapisessionerna upplevde de 

äldre att sjuksköterskan gav de ett emotionellt stöd, tröst samt uppmuntran.  

 

Nance (2012) studerade effekten en individuell sjuksköterske-ledd terapi hade på 

deprimerade äldre. Sjuksköterskan hjälpte den äldre att identifiera deras negativa tankar 

och omvandla de till positiva. De äldre uppgav att de mådde bättre som ett resultat av 

terapin och att de lärde sig att bemöta sina negativa tankar och leva i nuet. 

 

Klug et al. (2010) studerade effekten en sjuksköterske-ledd terapi hade på deprimerade 

äldre i hemmet. Sessionerna gick ut på att diskutera den äldres självkänsla, coping 

mekanismer och läkemedels compliance. Den äldre fick en skräddarsydd vårdplan där 

målen kunde vara till exempel att skapa ett socialt nätverk, förbättra sitt sociala liv, hitta 

fritidsaktiviteter eller hantera dagliga sysslor. Forskarna fann en minskning av de äldres 

depressiva symptom, förbättrad livskvalitet och en förbättrad funktionsförmåga.  

 

3.3  Reminiscens (Väcka minnen): 

Mastel-Smith et al. (2006) studerade effekten av att diskutera minnen från den äldres liv 

och dess effekt på deprimerade äldre. När den äldre fick en avsatt tid där all fokus var 

på den äldre så fann man en signifikant minskning av depressiva symptom. Vidare 

skriver Chan (2013) att skapandet av en självbiografi i syfte att både påminna den äldre 
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om upplevelser och känslor från barndomen, tonåren och vuxen åren samt för att 

identifiera en möjlig orsak till depressionen samt de depressiva symptomen. 

Sjuksköterskan finns där som stöd och ger tröts samt hjälper den äldre att bemöta sin 

oro, tankar och funderingar. 

 

Djukanović, Carlsson och Peterson (2016) studerade effekten en sjuksköterske-ledd 

gruppterapi hade på deprimerade äldre. Terapisessionerna var uppskattade av de 

deprimerade äldre och beskrevs som socialt berikande och tillfällen att minnas 

bortglömda minnen vilket resulterade i minskade depressiva symptom. 

 

3.4 Stimulering till aktiviteter: 

I Waterworths et al. (2015) studie berättar en sjuksköterska att det handlar om små steg. 

Sjuksköterskan kan hjälpa och uppmuntra den äldre att planera morgondagen genom att 

göra en lista med aktiviteter som den äldre ser fram emot att göra. Exempel på 

aktiviteter kunde vara att ringa någon de saknar, läsa en bok eller titta på ett program. 

Nance (2012) skriver vidare om den positiva effekten av att uppmuntra den äldre att 

sätta upp lång- och kortsiktiga mål i syfte att skapa personliga mål för att utvecklas där 

den äldre själv upplever att behov av utveckling finns, till exempel mål att förbättra sina 

sociala relationer. Den äldre får stöd vid planering av aktiviteter för att förebygga 

utvecklingen av depression samt lindra depressiva besvär. 

 

Sjuksköterskorna i Choi, Ransom och Wyllies (2008) studie berättade att det är viktigt 

att få ut de deprimerade äldre från deras bostäder så att de kan socialisera då äldre 

tenderar att isolera sig när de är äldre på grund av flera orsaker som till exempel en 

begränsad rörelseförmåga. Vidare berättade sjuksköterskorna att aktiviteter som bingo, 

bordsspel, konst, pyssel, pussel, mat, musik, gruppträning, diskussionsgrupper, 

djurterapi, besöka kyrkan och åka på utflykter var uppskattade av de äldre och hade en 

signifikant påverkan på depressiva symptom. Genom att uppmuntra den äldre att 

komma ut och ta del av diverse aktiviteter så arbetar man förebyggande mot en 

depression som uppstått på grund av ensamhets känsla. 

 

3.5 Samverkan med andra instanser: 
Chew-Graham (2007) studerade effekten den evidensbaserade Collaborative Care 

Modellen (CCM) hade på den deprimerade äldre. Modellen går ut på att ge en 

skräddarsydd personcentrerad vård, på rätt nivå, genom ett samarbete mellan 
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sjuksköterskan och psykiatrikern. Syftet med samarbetet är att sjuksköterskan skall 

kunna vända sig till psykiatrikern, som är specialiserad på psykiska sjukdomar, med 

tankar och funderingar. Vid studiens slut uppvisade 80 % mindre äldre depressiva 

symptom, jämfört med kontrollgruppens 60 %. Knight och Houseman (2009) gjorde en 

liknande studie där de studerade effekten samarbetet mellan en sjuksköterska och en 

distriktsläkare hade på deprimerade äldre. Forskarna fann att samarbetet gav god effekt i 

arbetet att minska depressiva symptom. Genom samarbetet fick sjuksköterskan råd om 

aktiviteter och metoder för att stödja patienten till att fungera självständigt samt stärka 

patientens autonomi.  

 

Jeon (2004) studerade effekten av en god relation mellan sjuksköterskan och 

omsorgspersonalen. En god relation beskrivs av författaren som en relation där 

samarbetet fungerar, tilliten finns och respekten erhålls. Resultatet visar att en god 

relation mellan sjuksköterskan och omsorgspersonalen är viktig vid vård av äldre med 

depression då sjuksköterskan kan ta lärdom från omsorgspersonalen, som träffar den 

äldre oftare, om fungerande strategier de använder sig av. Sjuksköterskan kan besvara, 

bemöta och råda omsorgspersonalen när de kommer med tankar och funderingar för att 

ge den deprimerade äldre den mest optimala vården och gemensamt arbeta preventivt. 
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4. Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien är att beskriva de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda 

sig av vid vård av depression hos äldre. I resultatet framkommer olika 

omvårdnadsåtgärder som visat en god effekt vid tillämning, i syfte att förebygga samt 

minska depressiva symptomen.  

 

En god sjuksköterskepatient relation som omvårdnadsåtgärder vid vård av äldre med 

depression har visat sig vara effektiv då sjuksköterskan kan fånga upp viktig 

information och visa att de bryr sig. Patienten upplever tillit och anförtror sig till 

sjuksköterskan och vågar berätta hur det egentligen är. 

 

En annan omvårdnadsåtgärd som visat god effekt vid vård av depression hos äldre är en 

sjuksköterske-ledd terapi. Terapin kan vara både individuell eller utformas i grupp. 

Terapin kan ta plats där det anses vara lämpligast beroende på situationen, i hemmet 

eller på boendet. De sjuksköterske-ledda terapisessionerna visade minskade depressiva 

symptom. Det visade sig även vara effektivt vid förebyggandet av depression hos äldre. 

De äldre upplevde tröst och uppmuntran som en följd av terapisessionerna. 

 

Reminiscens, att väcka minnen, var en omvårdnadsåtgärd som visade effekt vid vård av 

äldre. I studierna väcktes minnen genom diskussion av barndomen, tonåren, vuxenåren. 

När förträngda minnen väckts kunde man ibland finna anledningen till den äldres 

depression vilket gav effekt mot depressiva symptom då den äldre förstod varför den 

kände som den gjorde. 

 

Den fjärde omvårdnadsåtgärden, som funnits i artiklarna, är när sjuksköterskan 

stimulerar den deprimerade äldre till aktiviteter. Aktiviteterna i studierna var att planera 

morgondagen, sätta upp individuella kortsiktiga samt långsiktiga mål samt att få ut de 

äldre. Genom att aktivera de äldre fann man minskade depressiva symptom samt så 

kunde man förebygga utvecklingen av depression. 

 

Slutligen så visade även en god samverkan mellan andra instanser en god effekt vid 

vård av äldre med depression. Genom en god kontakt med andra instanser som vårdar 
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den deprimerade äldre kunde sjuksköterskan lära sig olika strategier och metoder som 

gett effekt vid vårdandet av den äldre. 

 

4.2 Resultatsdiskussion 

Sjuksköterskepatient relation: 

Resultatet visar att mötet mellan sjuksköterskan och patienten har en signifikant 

betydelse vid förebyggande och lindrande av depressiva symptom. En god 

sjuksköterskepatient relation ger bättre förutsättningar till att fånga upp betydelsefull 

information som kan vara avgörande vid vård av äldre med depression, då patienten 

upplever tillit och anförtror sig till sjuksköterskan med sina bekymmer (Liebel & 

Powers 2013; Waterworth 2015) vilket kan kopplas till Orlandos interaktionsteori 

(Pokorny, 2018; Orlando 1961). Enligt Orlando så har interaktionen en viktig roll under 

omvårdnaden och ger goda förutsättningar för att utveckla en professionell 

sjuksköterskepatient relation samt för att se helheten hos den unika patienten (Pokorny 

2018).  

 

När patienten anförtror sig till sjuksköterskan på grund av den nyfunna relationen och 

delar med sig av sina bekymmer så kan sjuksköterskan upptäcka behov av emotionellt 

stöd och effektivt lindra de depressiva symptomen samt förebygga utvecklingen av 

depression (Pejner, Ziegert & Kihlgren 2012; Haughan, Innstrand och Moksnes 2013). 

Meeks och Looney (2011) skriver att positiv engagemang mellan patient och personal 

är associerad med en positiv påverkan på patientens depressiva symptom då patienten 

får en positiv uppmärksamhet från personalen. 

 

Genom en stark sjuksköterskepatient relation så fick patienten reda på viktiga 

instrument att ta till vid vård av deprimerade äldre (Tsai, Wong, Tsai, Kus 2008). 

Orlando (1961) anser att mötet mellan sjuksköterskan och patienten har en betydelsefull 

roll vid omvårdnaden. Då alla patienter är unika krävs det att sjuksköterskans 

handlingar anpassas efter patienten unika behov och tillstånd. De unika behoven får 

sjuksköterskan vetskap om under interaktionen. 

 
Sjuksköterske-ledd terapi: 

Resultatet visade den positiva effekten sjuksköterske-ledda terapisessioner hade på äldre 

med depression. Markle-Reid et al. (2014) rapporterade att de äldre upplevde ett 

emotionellt stöd, tröst och uppmuntran och uppvisade till följd av de sjuksköterske-



 

 22 

ledda terapisessionerna vilket resulterat i mindre depressiva symptom. Vidare skriver 

Nance (2012) att en sjuksköterske-ledd terapisession är betydelsefull vid vård av äldre 

med depression då sjuksköterskan, med hjälp av den äldre, identifierar de negativa 

tankarna. Behovet av en sådan form av terapi stärks av Allan och Dixon (2009) som 

skriver att de äldre deprimerade önskade att åtminstone en person förstod dem, men att 

det är svårt att förklara sina känslor för andra när de själva har en svårighet att uttrycka 

sina känslor. Vidare skriver Allan och Dixon (2009) att sjuksköterskan kan genom 

mötet följa upp den deprimerades mående samt identifiera hjälpfulla coping metoder. 

 

Klug et al. (2010) skriver att en sjuksköterske-ledd terapi är även positiv då patienten 

kan få en skräddarsydd vårdplan utifrån den äldres behov. Orlando (1961) förespråkar 

vikten av att se patienten från ett holistiskt perspektiv, som uppnås genom att lyssna på 

patienten. 

 
Reminiscens (Väcka minnen): 

Genom att den äldre blir påmind om minnen och skapar en självbiografi så kan 

sjuksköterskan identifiera värdefull information om orsaken till den äldres depression 

och hjälpa den äldre att bemöta dessa negativa minnen (Chan 2013). När patienten får 

en avsatt tid för att diskutera minnen så fann man en signifikant minskning av 

depressiva symptom (Mastel-Smith 2006; Djukaovic´, Carlsson och Peterson 2016). Att 

diskutera minnen skulle vara effektivt vid vård av en deprimerade patienten är något 

som styrks av Bohlmeijer et al., (2009). Bohlmeijer et al. (2009) skriver att effekten av 

reminiscens hos deprimerade äldre är en effektiv metod då den äldre får ett tillfälle att 

släppa det förflutna och förlåta sig själv. Den äldre får även ett tillfälle att bli påmind 

om andra positiva minnen. Genom reminiscens har äldre rapporterat att de uppskattar de 

tuffa tiderna, då de insett att de har gjort de starkare mentalt.  

 

Stimulering till aktiviteter: 

I resultatsdelen betonades vikten av att stimulera de äldre till egenvård anpassad till 

deras unika situation. Det är viktigt att hjälpa den äldre att finna aktiviteter att se fram 

emot (Waterworth et al. 2015) och att sysselsätta de äldre med diverse aktiviteter (Choi, 

Ransom och Wyllie 2008). Att stimulering till egenvård ger en positiv effekt vid 

depression styrks av Ludman et al. (2013). Ludman et al. (2013) skriver att när den 

deprimerade stimuleras till egenvård leder det till en bättre autonomi som leder till ett 
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bättre stämningsläge, välbefinnande, förbättrat humörtillstånd och minskade depressiva 

symptom i överlag.  

 

Nance (2012) berättar att när sjuksköterskan ger stöd och uppmuntrar den äldre till att 

sätta upp kort- och långsiktiga mål så fann man en minskning av depressiva symptom. 

Att sätta upp individuella mål styrks av Knittle et al. (2019) som skriver att när den 

deprimerade sätter upp mål, strävar den efter att uppnå målet vilket är associerad med 

mindre depressionssymptom och patienten upplever motivation. Däremot kan patienten 

uppleva en svårighet att sätta egna mål eller press att uppnå målen, vilket kan resultera i 

att patientens symptom inte reduceras. 

 

Samverkan med andra instanser: 

Resultatet visar att samverkan med andra instanser vid vård av äldre med depression 

påverkar den äldres depression positivt. En samverkan mellan psykiatriker och 

sjuksköterska visar en god effekt på depressiva symptom då sjuksköterskan kan vända 

sig till psykiatrikern med tankar och funderingar kring vård (Chew-Graham 2007). 

Vidare skriver Knight och Houseman (2009) att sjuksköterskan kan vända sig till 

läkaren för en kompetensutveckling där sjuksköterskan får råd om aktiviteter och 

metoder som har effekt på depressiva symptom eller förebygger depression. Jeon (2004) 

skriver att samverkan mellan sjuksköterskan och omsorgspersonalen kan också påverka 

vården av den deprimerade äldre, positivt. Hall och Reynold (2014) skriver att vid 

implementering av samverkan vid vård av depression så fann man en förbättrad vård 

kvalitet samt en tryggare hantering av depressionen jämfört med en vanlig vård. 

 

4.3 Metoddiskussion 

För att besvara syftet samt frågeställningen utfördes en systematisk litteratursökning 

med en deskriptiv design. Databaserna som användes var PubMed och PsycINFO. 

PubMed valdes då det är den största medicinska basen som innehåller artiklar både 

inom medicin samt omvårdnad. PsycINFO valdes ut då den innehåller artiklar inom 

psykologi. Sökningen på PubMed begränsades till artiklar publicerade från och med år 

2005 och artiklarna på PsycINFO begränsades till artiklar publicerade från och med år 

2004 då forskningen inom detta området är fortfarande aktuellt och artiklarna som 

hittades då var absoluta och svarade på både syfte och frågeställning. Booleska termerna 

OR och AND användes på databasen PsycINFO medan endast den booleska termen 
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AND användes på PubMed. Booleska termerna användes främst för att begränsa 

sökningen men även som ett verktyg för att strukturera upp sökningen och få fram de 

mest relevanta artiklarna som svarar på syftet och frågeställningen av föreliggande 

studie. 

 

I PubMed användes begränsningarna Full Text, 2005, English, Aged: 65+ och 80 and 

over: 80+ years. I PsycINFO användes begränsningarna Linked Full Text, Peer Review, 

English, 2004, 65+ och 85+. För att få fram väsentliga artiklar i förhållande till syftet 

och frågeställningen användes flera söktermer samt headings. Artiklarna som ansågs 

vara relevanta, färgkodades (Polit och Beck 2017; Aveyard 2014). En matris av valda 

artiklar skapades för att få en överblick av valda artiklar (Bilaga 1 och 2).  

 

Arbetet innehåller inte fabrikation, falsifiering eller plagiat vilket innebär att data inte 

hittats på, manipulerats eller undanhållits vilket ses som en styrka och på så sätt stärker 

arbetets trovärdighet (Polit & Beck 2017). Resultaten som framkom i artiklarna visade 

sig vara relativt samstämmigt vilket ses som en styrka. 

 

Länder där studierna genomfördes var China, England, USA, Sverige, Norge, 

Australien, Österrike, Mexico, Taiwan samt Nya Zeeland vilket ger ett globalt 

perspektiv. Att studierna genomförts i olika länder är en svaghet då det kan vara svårt 

att generalisera hur insatsernas effekt skulle sett ut i till exempel Sverige då bland annat 

hälso- och sjukvården samt riktlinjerna ser annorlunda ut beroende på land. Då 

författaren till föreliggande studie arbetat själv har möjligheten till att diskutera 

resultatet inte funnits, vilket ses som en svaghet. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

Flera äldre lider av depression och många lider i tystnad. Suicid är en konsekvens av 

depression, som inte är ovanlig. Det är därför viktigt att sjuksköterskan, som arbetar 

hälsofrämjande, har kunskap om de omvårdnadsåtgärder som inte är tidskrävande men 

kan göra skillnad. Resultatet visar att när sjuksköterskan lyssnar, visar förståelse, stödjer 

och ger råd samt strävar efter att få en ökad kunskap om patientens situation leder till en 

minskade depressiva symptom samtidigt som det förebygger utvecklingen av 

depression.   
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4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Mer forskning kring omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan och annan vårdpersonal 

kan använda sig av vid vård av äldre med depression, som inte är resurs- och 

tidskrävande, behövs. Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara studier kring 

aktiviteter som passar både den sociala och den icke-sociala äldre, som till exempel 

musik och dess påverkan på depressiva symptom. En sådan möjlighet är inte 

tidskrävande för personalen och vid god effekt så förhindras överkonsumering av 

antidepressiva som kan ge biverkningar som yrsel. Vidare förslag på forskning skulle 

kunna vara omvårdnadsåtgärder som är effektiva vid vård av äldre män då trots att 

statistik tyder på att fler män begår självmord så är det flest kvinnliga deltagare i 

studierna. Alltså en forskning som tar hänsyn till genus. Det kan finnas logiska 

förklaringar till att männen väljer att inte delta, som till exempel stigmatisering eller att 

det beror på just valet av omvårdnadsåtgärd. 

 

4.6 Slutsats: 

De omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda sig av vid vård av äldre med 

depression är skapandet av en god sjuksköterskepatient relation där den äldre vågar 

anförtro sig till sjuksköterskan som en följd av relationen, terapeutiska möten med fokus 

på den deprimerade äldre, uppväckandet av minnen för att finna möjliga orsaker till 

depressionen, stimulering till aktiviteter samt en god samverkan med andra instanser. 

  



 

 26 

 
5. Referenser (*= Artiklar som presenteras i resultatet): 

Allan, J. och Dixon, A. (2009). Older women´s experiences of depression: a 

hermeneutic phenomological study, J Psychiatr Ment Health Nurs, 16 (10). Doi: 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01465.x.  

 

Bohlmeijer, E., Kramer, J., Smit, F., Onrust, S., van Marwijk, H. (2009). The effects of 

integrative reminiscence on depressive symptomatology and mastery of older adults, 

Community Ment Health J, 45 (6). Doi: https://doi.org/10.1007/s10597-009-9246-z.  

 

Bazargan, M., Smith, J., Saqib, M., Helmi, H., Assari, S. (2019). Associations between 

Polypharmacy, Self-Rated Health, and Depression in African American Older Adults; 

Mediators and Moderators, Int J Environ Res Public Health, 16 (9). Doi: 

https://doi.org/10.3390/ijerph16091574   

 

Borza, T., Engedal, K., Bergh, S., Selbæk, G. (2019). Older people with depression – a 

three-year follow-up, Tidsskr Nor Laegeforen, 139 (16). Doi: 

https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0968. 

 

* Chan, MF., Ng, SE., Tien, A., Man Ho, RC., Thayala, J. (2013). A randomised 

controlled study to explore the effect of life story review on depression in older Chinese 

in Singapore, Health Soc Care Community, 21 (5). Doi: 

https://doi.org/10.1111/hsc.12043.  

 

Chang, HY., Fang, HL., Ting, TT., Liang, J., Chuang, SY., Hsu, CC., Wu, CY., Pan, 

WH. (2019). The Co-Occurrence Of Frailty (Accumulation Of Functional Deficits) And 

Depressive Symptoms, And its Effect On Mortality In Older Adults: A Longitudinal 

Study, Clin Interv Aging. Doi: https://dx.doi.org/10.2147%2FCIA.S210072.  

 

* Chew-Graham, CA., Lovell, K., Roberts, C., Baldwin, R., Morley, M., Burns, A., 

Richards, D., Burroughs, H. (2007) A randomised controlled trial to test the feasibility 

of a collaborative care model for the management of depression in older people, Br Gen 

pract, 57(538).  

 



 

 27 

* Choi, N. G., Wyllie, R. J., Ransom, S. (2008). Risk factors and intervention programs 

for depression in nursing home residents: Nursing home staff interview findings, 

Journal of Gerontological Social Work, 52 (7). Doi: 

http://dx.doi.org/10.1080/01634370802609155.  

 

Comijs, HC., Nieuwesteeg, J., Kok, R., van der Mast, RC., van der Mast, RC., 

Naarding, P., Voshaar, RC., Verhaak, P., de Waal, MW., Stek, ML. (2015). The two-

year course of late-life depression; results from the Netherlands study of depression in 

older persons, BMC Psychiatric. Doi: https://dx.doi.org/10.1186%2Fs12888-015-0401-

5.  

 

* Djukanović, I., Carlssons, J., & Peterson, U. (2016). Group discussions with 

structured reminiscence and a problem – based method as an intervention to prevent 

depressive symptoms in older people, J Clin Nurs, 25 (7 – 8). Doi: 

https://doi.org/10.1111/jocn.13110.   

 

Florin, J. (red.) (2014). Omvårdnadens Grunder: Ansvar och utveckling, 

Studentlitteratur AB. 

 

Hall, CA., Reynolds-lii, CF. (2014). Late-Life depression in the primary care setting: 

challenges, collaborative care, and prevention, Maturitas, 79 (2). Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2014.05.026  

 

* Haugan, G., Innstrand, S. T., Moksnes, U. K. (2012). The effect of nurse – patient 

interaction on anxiety and depression in cognitively intact nursing home patients, 

Journal of Clinical Nursing, 22 (15-16). Doi: http://dx.doi.org/10.1111/jocn.12072.  

 

Hwang, P. och Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi, Natur & Kultur. 

 

* Jeon, Y.-H. (2004). Shaping mutuality: Nurse-family caregiver interactions in caring 

for older people with depression, International Journal of Mental Health Nursing, 13 

(2). Doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-0979.2004.0312.x.  

 



 

 28 

* Klug, G., Hermann, G., Fuchs-Nieder, B., Panzer, M., Haider-Stipacek, A., 

Zapotoczky, HG., Priebe, S. (2010). Effectiveness of home treatment for elderly people 

with depression: randomised controlled trial, Br J Psychiatry, 197 (6). Doi: 

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.083121.  

 

* Knight, M., Houseman, A. (2008). A collaborative model for the treatment of 

depression in homebound elders, Issues in Mental Health Nursing, 29 (9). Doi: 

https://doi.org/10.1080/01612840802279049.  

 

Knittle, K., Gellert, P., Moore, C., Bourke, N., Hull, V. (2019). Goal achievement and 

goal-related cognitions in behavioral activation treatment for depression, Behavioral 

Therapy, 50 (5). Doi: https://doi.org/10.1016/j.beth.2019.01.005.  

 

Larsson, M. & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska Sjukdomar, Studentlitteratur AB. 

 

* Liebel, D. V., Powers, B. A. (2013). Home health care nurse perceptions of geriatric 

depression and disability care management, The Gerontologist, 55 (3). Doi: 

http://dx.doi.org/10.1093/geront/gnt125.  

 

Ludman, EJ., Peterson, D., Katon, WJ., Lin, EH., Von Korff, M., Ciechanowski, P., 

Young, B., Genichen, J. (2013). Improving confidence for self care in patients with 

depression and chronic illnesses, Behav Med, 39 (1). Doi: 

https://doi.org/10.1080/08964289.2012.708682.  

 

Meeks, S. och Looney, SW. (2011) Depressed nursing home residents´ activity 

participation and affect as a function of staff engagement, Behav Ther, 42 (1). Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.beth.2010.01.004.  

 

* Markle-Reid, M., McAiney, C., Forbes, D., Thabane, L., Gibson, M., Browne, G., 
Hoch, JS., Peirce, T., Busing, B. (2014). An interprofessional nurse-led mental health 
promotion intervention for older home care clients with depressive symptoms, BMC 
Geriatr. Doi: https://doi.org/10.1186/1471-2318-14-62.  

 
* Mastel-Smith, B., Binder, B., Malecha, A., Gayle, H., Lene, S., Judith, M. (2006). 
Testing therapeutic life review offered by home care workers to decrease depression 
among home-dwelling older women, Issues Ment Health Nurs, 27 (10). Doi: 
https://doi.org/10.1080/01612840600943689.    



 

 29 

 

 

Midlöv, P. & Kragh, A. (2015). Läkemedelsbehandling hos äldre, Läkemedelsboken. 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedelsbehandling_hos_a

ldre.html.  

 

Orlando, I. J. (1961). The dynamic nurse-patient relationship, function, process and 

principles. New York: G P Putnam. 

 

Testing therapeutic life review offered by homecare workers to decrease depression 

among home-dwelling older women, Issues in Mental Health Nursing. Doi: 

https://doi.org/10.1080/01612840600943689.  

 
* Nance, D. (2012). Pains, Joys, and Secrets: Nurse-Led Group Therapy for Older 
Adults with Depression, Issues in Mental Health Nursing, 33 (2). Doi: 
http://dx.doi.org/10.3109/01612840.2011.624258.  
 

* Pejner, M., Ziegert, K., Kihlgren, A. (2012). Trying to cope with everyday life – 

Emotional support in municipal elderly care setting, International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-being. Doi: 

http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v7i0.19613.  

 

Pokorny, M. (2018). Nursing Theorists and Their Work, Elsevier. 

 

Polit, D. & Beck, C. (2017). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice, Wolters Kluwer. 

 

Socialstyrelsen (2014). Patientlagen. Stockholm: Socialstyrelsen. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821.  

 

Socialstyrelsen (2019). Psykisk ohälsa vanligare bland äldre. Stockholm: 

Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/om-

socialstyrelsen/pressrum/press/psykisk-ohalsa-vanligare-bland-aldre/. 

 



 

 30 

Socialstyrelsen (2019). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Stockholm: Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-

riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/depression-och-angest/. 

 

Sternke, E., Abrahamsson, K., Bair, M. (2016). Comorbid Chronic Pain and 

Depression: Patients Perspectives on Empathy, Pain Manage Nurs, 17 (6). Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.pmn.2016.07.003.  

 

Suzman, R., och Beard, J. (2011). Global Health and Ageing. USA: WHO. 

https://www.who.int/ageing/publications/global_health/en/.  

 

Svensk Sjuksköterskeföreningen (2016). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: 

Svensk Sjuksköterskeföreningen. 

 

* Tsai, YF., Wong, TK., Tsai, HH., Ku, YC. (2008). Self-worth therapy for depressive 

symptoms in older nursing home residents, J Adv Nurs, 64 (5). Doi: 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04804.x.  

 

* Waterworth, S., Arroll, B., Raphael, D., Parsons, J., Gott, M. (2015). A qualitative 

study of nurses´ clinical experience in recognising low mood and depression in older 

patients with multiple long-term conditions, J Clin Nurs, 24(17 – 18). Doi: 

https://doi.org/10.1111/jocn.12863.   

  



 

 31 

6. Bilagor: 
 
Bilaga 1- Granskningsmall: 
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publikations år 
och land: 

Titel: Design och 
ansats: 
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grupp: 

Datainsamlings-metod: Dataanalys-
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Chan, MF., Ng, 
SE., Tien, A., 
Man Ho, RC., 
Thayala, J., 2013, 
China  
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effect of life 
story review 
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Chinese in 
Singapore 

Design: 
Randomisera
d 
kontrollerad 
studie 
Ansats: 
Kvantitativ 

26 äldre med 
depression. 
1. 14 i 
interventionsgrup
pen  
2. 12 i 
kontrollgruppen. 

GDS-15 togs på deltagarna 
vid 5 olika intervjutillfällen.  

Generaliserad 
uppskattning av 
ekvation (GEE) 
 
 

Chew-Graham, 
CA., Lovell, K., 
Roberts, C., 
Baldwin, R., 
Morley, M., 
Burns, A., 
Richards, D., 
Burroughs, H., 
2007, England 
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trial to test 
the feasibility 
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care model 
for the 
management 
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people 

Design: 
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kontrollerad 
studie. 
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patienter.  
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kontrollgruppen 
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sjuksköterskorna. 
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Choi, N. G., 
Wyllie, R. J., 
Ransom, S., 
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and 
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programs for 
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Nursing 
home staff 
interview 
findings 

Design: 
Explorativ 
Ansats: 
Kvalitativ 

Patienter och 
sjuksköterskor på 
5 olika 
vårdboenden 

Semistrukturerade intervjuer Systematisk 
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discussions 
with 
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reminiscence 
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Kvalitativ 

18 äldre 
deltagare. 
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WHOQOL-OLD: För att 
mäta Quality of Life 

t-test där man 
undersökte 
HAD-D och 
WHOQOL-
OLD vid början 
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home care 
clients with 
depressive 
symptoms 

Design: 
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innehållsanalys 

Mastel-Smith, B., 
Binder, B., 
Malecha, A., 
Gayle, H., Lene, 
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Testing 
therapeutic 
life review 
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workers to 
decrease 
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Design: 
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experimentiel
l design. 
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deltagare. 

Instrument: 
SPMSQ, GDS-15 

Jämförande 
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Nance, D., 2012, 
Mexico 

Pains, Joys, 
and Secrets: 
Nurse-Led 
Group 
Therapy for 
Older Adults 
with 
Depression 

Design: 
Randomisera
d klinisk 
studie 
Ansats: 
Kvalitativ 

39 äldre med 
depression i 
kontrollgruppen 
och 41 i 
interventionsgrup
pen. 

Instrument: 
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2, Spanish Patient Health 
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MMSE 

Mönsterkod 

Pejner, M., 
Ziegert, K., 
Kihlgren, 
A.,2012, Sverige 

Trying to 
cope with 
everyday life 
– Emotional 
support in 
municipal 
elderly care 
setting 

Design: 
Grundad 
Teori 
Ansats: 
Kvalitativ 

16 sjuksköterskor Intervjuer,  Öppen kod 

Tsai, Y., Wong, 
T., Tsai, H., Ku, 
Y., 2008, Taiwan 

Self-Worth 
therapy for 
depressive 
symptoms in 
older nursing 
home 
residents 

Design: 
Tvärsnittsstu
die 
 
Ansats: 
 

63 deltagare 
totalt. 
31 deltagare i 
interventonsstudi
en och 32 i 
kontrollgruppen. 

Instrument: 
GDS, MMSE och Barthel 
Index. 

Jämförande 
statistik 

Waterworth, S., 
Arroll, B., 
Raphael, D., 

A qualitative 
study of 
nurses´ 

Design: 40 sjuksköterskor Telefonintervjuer Innehållsanalys 
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Parsons, J., Got, 
M., 2015, Nya 
Zeeland 

clinical 
experience in 
recognising 
low mood 
and 
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older patients 
with multiple 
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conditions 

Konstruktiv 
Grundad 
Teori 
Ansats: 
Kvalitativ 
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Bilaga 2- Huvudresultatstabell: 
 

Författare: Syfte: Resultat: 
Chan, MF., Ng, SE., Tien, A., Man 
Ho, RC., Thayala, J. 

Studera effekten skapandet av en 
självbiografi har på depression hos 
äldre. 

Man fann minskade poäng på GDS. 
Vid 8 veckan hade 
interventionsguppen färre GDS 
poäng än kontrollgruppen. 

Chew-Graham, CA., Lovell, K., 
Roberts, C., Baldwin, R., Morley, M., 
Burns, A., Richards, D., Burroughs, H. 

Undersöka effekten av en 
samarbetsmodell, kallad för 
Collaborative Care Model, som en 
åtgärd mot depression, hos äldre. 

De i interventionsgruppen var 
mindre troliga att drabbas av 
depression jämfört med 
kontrollgruppen som fick vård, men 
enligt de vanliga riktlinjerna. 

Choi, N. G., Wyllie, R. J., Ransom, S. 1. Studera sjuksköterskans 
uppfattningar och erfarenhet av 
riskfaktorer hos äldre. 
2. Studera vidare behov för 
personalutbildning. 

1. Sjuksköterskorna erfarenhet av 
äldre med depression var att det 
oftast berodde på en känsla av 
förlust, sorg, ensamhet och att de 
känner sig isolerade från omvärlden. 
2. Systematiskt kunna identifiera 
depressiva symptom, utbildning av 
antidepressiva och deras bieffekter, 
effekter samt interaktion med andra 
läkemedel 

Djukanovic´, I., Carlssons, J., 
Peterson, U. 

Utvärdera effekten av 
gruppdiskussioner på depressiva 
symptom, livskvalitet och självklassad 
hälsa bland deprimerade äldre. 

Minskade depressiva symptom, ökad 
självklassad hälsa, ökad autonomi.  

Haugan, G., Innstrand, S. T., Moksnes, 
U. K. 

Undersöka effekten relationen mellan 
sjuksköterskan och patienten har på 
depression och ångest hos äldre som bor 
på vårdboende. 

Interaktionen mellan sjuksköterskan 
och den äldre lindrade de depressiva 
symptomen. Desto bättre relation, 
desto bättre effekt på de depressiva 
symptomen- detta då sjuksköterskan 
har ett ansvar att lyssna, visa respekt 
och se patienten från ett holistiskt 
perspektiv. Detta leder till att 
patienten anförtror sig till 
sjuksköterskan. 

Jeon, Y. H. Beskriva hur arbetsrelationen mellan 
sjuksköterskan och omsorgspersonalen 
påverkar den deprimerade äldre.  

Genom att samarbeta och uppnå 
deras önskade mål med vårdandet 
formar sjuksköterskan och 
omsorgspersonalen en bättre relation 
som gynnar vårdandet av 
deprimerade äldre.  

Klug, G., Hermann, G., Fuchs-Nieder, 
B., Panzer, M., Haider-Stipacek, A., 
Zapotoczky, HG., Priebe, S. 

Studera effekten av hemsjukvård för 
äldre med depression. 

De äldre med depression som fick 
hemsjukvård visade färre symptom 
på depression, bättre funktionell 
förmåga. Man fann en förbättrad 
livskvalitet vid 3 månaden och ännu 
bättre resultat vid 12e månaden.  

Knight, M., Houseman, A. Att studera effekten av en 
samarbetsmodell mellan 
psykiatrisjuksköterskan och 

Minskning av HAM-D och GDS hos 
interventionsgruppen. Ingen 
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distriktsläkaren vid vård av äldre med 
depression. 

signifikant minskning hos 
kontrollgruppen. 

Liebel, D. V., Powers, B. A. Beskriva sjuksköterskornas uppfattning, 
vård samt hantering av depression hos 
äldre 

Sjuksköterske-patientrelationen 
ansågs vara ett viktigt redskap för att 
hjälpa patienter att hantera sin 
depression och de depressiva 
symptomen  

Mastel-Smith, B., Binder, B., 
Malecha, A., Gayle, H., Lene, S., 
Judith, M. 

Undersöka en psykosocialintervention 
av självbiografi för att minska de 
depressiva symtomen. 

Minskning av GDS-15. Efter endast 
6 veckor kunde en signifikant 
minskning av de äldres depressiva 
symptom ses. 

Markle-Reid, M., McAiney, C., 
Forbes, D., Thabane, L., Gibson, M., 
Browne, G., Hoch, JS., Peirce, T. 
Busing, B. 

Minska depressiva symptom hos äldre 
genom en sjuksköterske-ledd terapi. 

De äldre med depression upplevde 
hopp och förmåga till självständighet 
som ett resultat av den 
sjuksköterskeledda terapin. Tiden 
och tillgängligheten sjuksköterskan 
erbjöd, implementerade en känsla av 
emotionellt stöd, trygghet och 
uppmuntran. En förbättring av 
livskvalitén samt depressiva 
symptomen kunde ses. 

Nance, D. Undersöka effekten av en 
sjuksköterskeledd KBT i grupp. 

Positiva resultat. De äldre upplevde 
att de växte som personer, hittade 
metoder för att göra om de negativa 
tankarna samt god effekt på 
relationen till familjen. 

Pejner, M., Ziegert, K., Kihlgren, A. Undersöka hur sjuksköterskor, med 
användning av emotionellt stöd, kan 
lindra samt förhindra utvecklingen av 
depression hos äldre. 

Genom emotionellt stöd kunde de 
äldre med depression hitta 
individuella coping mekanismer för 
att hantera vardagen. T.ex. när den 
äldre kände sig hjälplös. 

Tsai, YF., Wong, TK., Tsai, HH., Ku, 
YC. 

Utvärdera effekterna av 
egenvärdesterapin på deprimerade äldre. 

Sjuksköterskeledd egenvärdesterapin 
gav en minskning på de depressiva 
symptomen hos äldre. 

Waterworth, S., Arroll, B., Raphael, 
D., Parsons, J., Gott, M. 

Undersöka hur sjuksköterskan 
uppmärksammar depression hos äldre 
och de strategier sjuksköterskan 
använder sig av för att främja hälsa hos 
patienten. 

Genom att lära känna patienten, kan 
sjuksköterskan fånga upp symptom 
tidigt samt vägleda patienten genom 
individuellt anpassad rådgivning. 
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Bilaga 3: Mall för granskning av artikels relevans 
  
Artikelförfattare och 
publiceringsår 

Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen som 
studeras i granskad 
studie relevant i 
förhållande till det 
aktuella syftet*?  

   

2. Är de deltagare som 
ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande 
till det aktuella syftet*? 
 

   

3. Är det sammanhang 
(kontext) som studeras 
i granskad studie 
relevant i förhållande 
till det aktuella syftet*? 

   

4. Är granskad studies 
ansats och design 
studie relevant i 
förhållande till det 
aktuella syftet*? 

   

5. Sammanvägd 
bedömning: bör 
granskad studie 
inkluderas för 
kvalitetsgranskning 
utifrån det aktuella 
syftet*? 

   

*   Med detta menas det syfte som ni tilldelats 
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Bilaga 4: Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats 
 Ja Delvis Nej 
Syfte 
1. Är den granskade 
studiens syfte relevant 
med hänsyn till det 
aktuella syftet? 

   

Metod 
2. Är designen lämplig 
utifrån studiens syfte? 

   

3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

   

4. Är deltagarna 
relevanta i förhållande 
till studiens syfte? 

   

5. Är inklusionskriterier 
och eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

   

6. Är det sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen genomförs 
beskrivet? 

   

7. Är metoden för 
datainsamling relevant? 

   

8. Är analysmetoden 
redovisad och tydligt 
beskriven? 

   

9. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

   

Resultat 
10. Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till 
studiens syfte? 

   

Diskussion 
11. Diskuteras den 
kliniska betydelse som 
studiens resultat kan ha? 

   

12. Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 

   

13. Är 
trovärdighetsaspekter 
för studien diskuterade? 
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Bilaga 5: Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats 
 Ja Delvis Nej 

Syfte 

1. Är den granskade 
studiens syfte relevant 
med hänsyn till det 
aktuella syftet? 

   

2. Är eventuella 
frågeställningar 
tydligt beskrivna? 

   

Metod 

3. Är designen lämplig 
utifrån studiens syfte? 

   

4. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

   

5. Är 
undersökningsgruppen 
representativ? 

   

6. Är 
inklusionskriterier och 
eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

   

7. Är 
undersökningsmetoden 
relevant i förhållande 
till studiens syfte? 

   

8. Är validiteten 
diskuterad? 

   

9. Är reliabiliteten 
diskuterad? 

   

10. Är det beskrivet 
hur den statistiska 
analysen är utförd? 

   

11. Är bortfallet 
beskrivet? 

   

12. Görs relevanta 
etiska reflektioner? 

   

Resultat 

13. Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
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relevant i förhållande 
till studiens syfte? 
 
Diskussion 

14. Diskuteras den 
kliniska betydelse som 
studiens resultat kan 
ha? 

   

15. Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 

   

  
 


