
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OMVÅRDNADSMETODER I SYFTE ATT LINDRA DEPRESSION 

HOS ÄLDRE 
  

  

 NURSING METHODS IN ORDER TO RELIEVE DEPRESSION IN 

THE ELDERLY 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng 

Kurs: K40 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  Handledare: Anna Swall 

Författare: Ida Bäcklund   Examinator: Ulrika Kreicbergs 



     

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Depression innebär en påverkan på individens känsloliv, tankar och beteende. De 

vanligaste symtomen är nedstämdhet, minskning av intresse, skuldkänslor, dåligt 

självförtroende, störningar i sömn och aptit samt trötthet och dålig koncentrationsförmåga. 

För att bedömma depression hos äldre kan geriatric depression scale, GDS användas. 

Etiologin bakom depression hos äldre har sitt ursprung i både arv och miljö. Depression 

påverkar den äldre människan genom att förvärra somatiska tillstånd samt att det blir 

svårare att få tillgång till vård för hjärt- och kärlsjukdomar om man samtidigt lider av 

depression. Depression hos äldre behandlas med psykofarmaka, vilket ger allvarligare 

biverkningar hos äldre än hos vuxna. Behandlingsmål vid depression är ett tillfrisknande 

och att individen ska återgå till samma funktionsnivå som tidigare. Behandlingen ska 

innefatta en helhetssyn och kan bestå i både psykoterapi och psykofarmaka. Det är inte 

klarlagt om särskilda omvårdnadsmetoder kan bidra till att lindra depression hos äldre.  

 

Syfte 

Att beskriva metoder inom omvårdnad som har syfte i att minska depressionsgraden hos 

äldre.  

 

Metod 

Litteraturöversikt med syftet att sammanställa tidigare forskning. Sökning i PubMed med 

MeSH-termer samt sekundärsökning. Inklutionskriterier innefattar publicerat inom tio år, 

på svenska eller engelska samt att deltagarna i studierna är över 65 år. Fjorton artiklar 

inkluderades i resultatet. En matris har använts som hjälpmedel vid databearbetning.  

 

Resultat 

Fyra teman framkom: reminiscence, aktiviteter, sprituallitet och individanpassning. 

Reminiscence handlade om att låta deltagarna minnas tidigare stunder i sitt liv, både bra 

och dåliga. Denna terapi förekom både i grupp och individuellt samt med eller utan 

hjälpmedel. Bland aktiviteter beskrivs hur musik och fysisk samt kreativ aktivitet ger en 

påverkan på depressionsgraden. Spirituallitet innefattar två studier där en handlar om 

religion och tron på gud och en där gerotranscendenceterapi utvärderas. Individanpassning 

handlade om ett program där en sjuksköterska höll i samordningen av vården för den äldre 

patienten med depression. Alla metoder har visat på en minskning av depression. Sex var 

signifikanta minskningar av depressionsgraden, tre var ej signifikanta och fem mätte endast 

minskning av depressionssymtomen.  

 

Slutsats 

Omvårdnadsmetoder som reminiscenceterapi, spirituallitetsinriktad terapi, individanpassat 

program samt aktiviteter så som konst, musik, handarbete och fysisk aktivitet har visat sig 

minska depressionsgraden hos äldre med depression.  

 

Nyckelord: Depression, metoder, omvårdnad, äldre 
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BAKGRUND 

Inledning 

 

Som undersköterska arbetade jag på ett äldreboende med inriktning mot psykisk ohälsa. 

Många dillemman kom upp: Vad kan man göra för äldre med depression? Finns det något 

fungerande alternativ eller komplement till farmakologisk behandling? Idén till denna 

litteraturstudie var att finna metoder inom omvårdnad som allmänsjuksköterskan samt 

annan vårdpersonal kan använda sig av för att lindra depression hos äldre.  

 

Det friska åldrandet 

 

Att åldras är en process som innebär förändringar på individens fysiska, sociala och 

psykiska hälsa. När kroppen genomgår många förändringar kan det bli svårt att hantera för 

individen. Dock ska depression aldrig ses som en naturlig del av åldrandet (Lawrence, 

Plawecki & Amrhein, 2010).  

 

Depression 

 

Egentlig depression är ett medicinskt tillstånd som påverkar individens tankar, känsloliv, 

beteende och allmänna psykiska hälsa och har två huvudkriterier: dyster sinnesstämning 

samt minskat emotionellt engagemang (Skärsäter, 2010). Enligt World Health 

Organisation [WHO] (2012) är de vanligaste symtomen på depression nedstämdhet, 

minskning av intresse, skuldkänslor, dåligt självförtroende, störningar i sömn och aptit 

samt trötthet och dålig koncentrationsförmåga.  

 

Alla kan ha en dålig dag eller en period av nedstämdhet utan få diagnosen depression. För 

att diagnosen depression ska kunna sättas i Sverige krävs det att symtomen nedstämdhet 

samt förlorat intresse för det som sker runt omring ska finnas under den större delen av 

dagen samt att det ska ha pågått i minst två veckors tid (Skärsäter, 2010). 

 

För att diagnosera depression, och även andra psykiatriska sjukdommar, används en 

klassifikation kallad DSM. Den utvecklades av American Psychiatric Association [APA]  

och innebär ett sätt att sätta en diagnosering som var enhetlig och giltig i flera olika länder 

och kulturer. Det finns olika kriterium som ska vara uppfyllda för att en diagnos ska kunna 

sättas, och dessa upptäcks genom intervjuer mellan patienter och vårdgivare. DSM-III har 

utvecklats till DSM-IV 1994 (Allgulander, 2008). En ytterligare revidering gjordes 2013, 

DSM-V.  

 

Geriatric depression scale, GDS, är en skala för att upptäcka depression samt mäta graden 

av depression  hos en individ. Den är inriktad till den äldre människan. Testet består av ja 

eller nej frågor och antal frågor beror på vilken version av testet som används men är 

mellan 15-20 stycken. Om individen får noll till fem poäng bedöms det som att en 

depression inte är sannolik. Vid 6-20 poäng, för 20 frågors skalan, bedöms det som om det 

finns misstanke om depression. Därefter bedömmer läkaren men hjälp av diagnosistiska 

kriterier om depressionsdiagnos föreligger (Gottfries, Noltorp, Nörgaard, Holmén & 

Högstedt, 1997).  
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Uppkomst 

De olika typerna av depression som är vanligast hos äldre är bland annat organiska, vilket 

är depressioner i samband med neurodegenerativa tillstånd så som demens och Parkinsons 

sjukdom. Även depressioner utlösta av somatiska sjukdomar förekommer ofta, och vanliga 

sjukdomar är då cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Läkemedelsutlöst depression och 

psykogent utlösa depressioner förekommer också vanligen hos äldre (Westergren, 2011).  

Risken att drabbas av depression påverkas av både arv och miljö. I en undersökning följde 

man upp barnen i en stad under 26 års tid och tittade både på genen som transporterar 

seratonin i kroppen samt levnadsförhållandena genom hela livet. Man fann att barn som 

fått en kortare genvariant samt haft svårare levnadsförhållande oftare utvecklade 

depression än de som hade den längre genvarianten och också haft svåra 

levnadsförhållanden (Caspi et al., 2003).  

 

Vanliga orsaker till att depression uppkommer hos äldre är att det finns genetiska orsaker, 

kognitiva störningar, samt själva åldrandet i sig då det ofta innebär ändrade levandsvanor, 

fysiska förändringar och nya sociala roller. (Fiske, Loebach & Gatz, 2009). Det kan finnas 

somatiska bakomliggande orsaker så som ämnesomsättningsrubbningar, bristtillstånd så 

som anemier samt hyperkalcemi vilket innebär en ökad halt av kalium i blodet 

(Westergren, 2011). Mottagligheten för depression kan öka när man blir äldre, och 

anledningarna kan vara många. Hjärnan kan få en förändrad känslighet i samband med 

ålder  och brist på viktiga näringsämnen så som fettsyror, B13 och folsyra kan också öka 

mottagligenheten för depression (Ledin, 2013).  

 

Förekomst 

 

WHO (2012) beräknar att 350 miljoner människor i världen lider av depression. 

Depression är det hälsoproblem som skapar flest år som individen upplever som förlorade 

och meningslösa (Marcus, Yasamy, Ommeren, Chrisholm & Saxena 2012). Depression 

hos äldre är ett växande problem i USA, där en markant ökning har skett av personer som 

lider av depression vid inläggning på äldreboende. Under 1999 var det 168,721 personer 

som lades in med psykisk problematik, 2005 hade den siffran ökat till 187,478 personer per 

år (Fullerton, McGuire, Feng, Mor, Grabowski, 2009). I Sverige är risken att drabbas av 

depression någon gång i livet 20 procent hos männen och 40 procent  hos kvinnorna. Av 

den äldre generationen, de som är över 65 år gamla, drabbas 15 procent av depression 

(Westergren, 2011). I Sverige gjorde socialstyrelsen en undersökning som visade på att i 

stort sett hälften av männen och kvinnorna över 65 års ålder som led av depression hade 

insjuknat efter de fyllde 65 (Socialstyrelsen, 2013a). På geriatriska avdelningar beräknas 

30 till 40 procent vara kliniskt deprimerade (Skärsäter, 2010). Varje år tar ungefär 1500 

personer livet av sig i Sverige och av dessa är ungefär 500 över 75 år (Westergren, 2011). 

 

Specifikt för depression hos äldre 

 

Depression är mindre förekommande hos den äldre människan än den yngre och den tar sig 

även olika uttryck och har olika symtom. Hos äldre är det mycket mer vanligt med 

somatiska symtom på depression, och inte lika vanligt med affektiva symtom. Kognitiva 

förändringar samt minskat intresse för sådant som förut intresserade är också vanligt 

förekommande hos äldre med depression (Mather, 2012). Vanliga somatiska symtom som 

de äldre söker för, när det visar sig vara en depression som är bakomliggande orsak, är 

yrsel, huvudvärk, öronsusning, trötthet och smärta (Skärsäter, 2010). Hos äldre kan 

depression påverka de kognitiva funktionerna så mycket att det uppstår så kallad 
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pseudodemens. Med detta menas att patienten uppvisar tecken på demens när det 

egentligen är en depression som är den bakomliggande orsaken till symtomen (Westergren, 

2011). Förutom demensutveckling så kan depression hos äldre också misstas för 

psykotiska tillstånd samt även substansberoende depression, vilket innebär att ett missbruk 

av droger och/eller alkohol ligger till bakgrund för depressionssymtomen (Westergren, 

2011). Självmord hos äldre är vanligare än hos yngre människor, och det är vanligare att en 

depression finns som bakomliggande orsak (Fiske et al., 2009).  

 

Depressionens effekter 

 

Somatiska tillstånd kan förvärras för äldre människor som lider av depression. Det kan 

även ge minskad vardaglig funktion samt öka självmordsrisken (Fiske et al., 2009).  

Socialstyrelsens (2013b) rapport rörande psykisk sjukdom hos  de över 65 års ålder i 

Sverige visade att depression ökar risken för att få annorlunda vård än de utan depression. 

Äldre med psykisk sjukdom har en lägre sannolikhet att få vårdåtgärder som 

ballongsprängning (PCI) vid hjärtinfarkt samt karotisk kirurgi vid förstagångsinsjuknandet 

än de som inte lider av psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2013b). 

 

Depression kan även påverka andra sjukdommar hos den äldre. I en undersökning visades 

att personer som hade ångest, depression eller demens hade större risk att lida av 

samsjuklighet i kardiovaskulära,neurologiska eller muskelskeletära sjukdomar (Fullerton et 

al., 2009). Även smärta är något som flera undersökningar visar påverkas av depression. 

Av de som var deprimerade rapporterade 59.2 procent smärta, jämför med 43,1 procent hos 

de som inte led av depression. Förekomsten av smärta var signifikant större hos den 

deprimerade gruppen. Den deprimerade gruppen i studien sa sig också ha mer problem 

med sin gång än de utan depression (Tsai, Wei, Lin & Chien, 2005). Även Rosso, 

Gallagher, Luborsky och Mossey (2008) fann att depression hade ett samband med smärta. 

En poäng mer på depressionsskalan gav ökande risk för förvärring av smärtan med 1.18 

grader i genomsnitt.  

 

Läkemedelsbehandling 

 

Vanlig behandling vid depression är psykofarmaka. Hos äldre kan det bli ett problem. När 

vi blir äldre förändras kroppens förmåga att ta upp, distribuera, omvandla och eliminera 

läkemdel till det sämre. Utöver det kan ålder även göra en känsligare för substanserna i 

läkemedlet, vilket gör att effekten påverkas (Bondesson, 2009). Risker för äldre vid 

behandling med antidepressiva är ökad dödlighet, fallolyckor samt blödningar från mag-

och tarmkanalen.  (Socialstyrelsen, 2013a).  

 

Socialstyrelsen (2010) rekommenderar att hälso- och sjukvården bör erbjuda 

antidepressiva läkemedels som behandling vid egentlig depression hos äldre, dock med 

tillägget att interaktioner från andra läkemedel bör beaktas. Socialstyrelsen (2013a) fann att 

tio procent av kvinnor över 85 år hade tre olika psykofarmaka samtidigt, vilket kan öka 

risken för interaktioner och biverkningar avsevärt.  

 

Omvårdnad 

 

En finsk undersökning tyder på att det finns brister inom vården av äldre med depression. I 

en studie där man undersökte självmord bland äldre på ett äldreboende framkom det att 

endast två av 12 hade fått psykisk behandling under de senaste tre månaderna innan 
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självmordet ägde rum. Hos fyra hade det förekommit självmordsförsök tidigare, dock hade 

endast två fått vård i form av inläggning på sjukhus (Souminen et al., 2003). 

 

Enligt socialstyrelse (2013a) vårdas äldre med depression ofta inom avdelningar som är 

mer rustade för somatiskt omhändertagande än psykiskt. Konsekvenser kan bli att det sker 

en underbehandling av äldre med depression eller i vissa fall en direkt olämplig 

behandling. De flesta äldre söker vård för sin depression inom primärvården 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

Det är ofta sjuksköterskan som har möjligheten att följa patienten på nära håll, och som 

kan få en helhetsbild av patientens problematik. Tack vare detta kan sjuksköterskan i 

många fall vara den som först upptäcker tecken på depression. Genom att sjuksköterskans 

kunskaper innefattar god förmåga att lyssna samt att se helhetsbilden hos en patient och 

möjligheten att bedömma detta får sjuksköterskan en viktigt roll i frågan om att lindra 

depression hos äldre (Lawrence et al., 2010). En aspekt som är viktigt för att ge rätt vård 

till äldre med depression är att besitta kunskapen om vad som är normalt åldrande och vad 

som är patologiskt (Skärsäter, 2010). 

 

Behandlingsmålen vid depression är att individen ska kunna återgå till sin tidigare 

funktionsnivå samt bli helt fri från symtom. Det är även ett mål att undvika att individen 

insjuknar igen. Rekommendationen för att ge ett effektivt omhändertagande av vuxna och 

äldre med depression är främst att föra en tillgänglig vård. Med det innefattas både 

tillgänglighet i form av kontakt med vårdpersonal men också att ha ett tillgängligt möte 

med patienten i form av givande dialog och respekt för patienten. Andra rekomendationer 

är även att erbjuda vårdåtgärder som är anpassade till individens behov samt att vården ska 

ha en helhetssyn. Rekomendationer som ges är att ge individens möjlighet till 

egenvårdåtgärer så som fysik aktivitet. Därefter kollar man på åtgärder så som 

medicinering och psykologiska behandlingar (Socialstyrelsen 2010).  

 

Problemformulering 

 

Depression hos äldre är vanligt förekommande då 15 procent av de över 65 år drabbas 

(Westergren, 2011) och på geriatriska avdelningar beräknas 30 till 40 procent vara 

deprimerade (Skärsäter, 2010). Depressionen tar sig andra uttryck hos äldre än hos vuxna 

med bland annat mer somatiska symtom (Mather, 2012) och det är därför viktigt att 

utforska behandlingar riktade till äldre. Depression har visat sig förvärra somatiska 

tillstånd samt ge en minskad vardagligt funktion (Fiske et al., 2009; Fullerton et al., 2009), 

och även graden av upplevd smärta förvärras i samband med depression (Rosso et al., 

2008; Tsai et al., 2005). Äldre som har en depressionsdiagnos får senare vård för somatiska 

åkommor än de utan diagnos (Socialstyrelsen 2013b). En vanlig behandling av depression 

hos äldre är läkemedelsbehandling med antidepressiva substanser. Hos äldre är det 

vanligare med allvarliga biverkningar så som ökad dödlighet, fallolyckor och blödningar 

från mag- och tarmkanalen till följd av dessa läkemedel (Socialstyrelsen, 2013a). Men 

förutom läkemedel behandlas äldre även med psykoterapi och behandlingsmålet är ett 

tillfrisknande samt ett återgång till funktionen så som den var innan (Socialstyrelsen, 

2010). Behandlingsmål vid depression är ett tillfrisknande och att individen ska återgå till 

samma funktionsnivå som tidigare. Behandlingen ska innefatta en helhetssyn och kan som 

nämnts bestå i både psykofarmaka och psykoterapi. Vad är midre känt är hur 

omvårdnadsmetoder kan bidra till att lindra depression hos äldre. 
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SYFTE 

Att beskriva metoder inom omvårdnad som har syfte i att minska depressionsgraden hos 

äldre.  

 

METOD 

Val av metod 

 

Då det finns omfattande publicerad forskning inom ämnet depression hos den äldre 

människan är det en fördel att göra en litteraturstudie för att personal lättare ska få tillgång 

till informationen (Forsberg & Wengström, 2013). I dagsläget publiceras så mycket 

omvårdnadsforskning att den enskilde sjuksköterskan har svårt att läsa allt och därför är 

litteraturstudier, som sammanfattar materialet inom ett område, av stor vikt (Rosén, 2012). 

Den valda metoden är litteraturstudie där en litteraturöversikt har gjort för att få en 

uppfattning om omvårdnadsmetoder som prövats vid depression hos äldre. 

Litteraturöversikt innebär att information hämtas från ett begränsat område där ett 

systematiskt val av text görs. I denna litteraturstudie är det vetenskapliga artiklar som valts 

som informationskälla (Friberg, 2012). 

 

Genomförande 

 

Databas och sökord 

 

Den valda databasen för detta arbete är PubMed, då den täcker omvårdnadsforskning och 

innehåller huvudsakligen vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). För att få 

en bra precision och se till att hitta så många relevanta artiklar som möjligt användes 

MeSH-termer, vilket är ämnesord specifika för PubMeds databas (Östlundh, 2012).  

 Den MeSHterm som använts i alla tre sökningar är Nursing Care. Den termen valdes för 

att hitta artiklar som innefattar omvårdnad. Sedan valdes MeSH-termerna Mood Disorder, 

Depression och Geriatric Psychiatry, för att representera depression och 

depressionssymptom hos de äldre. För att kombinera de olika termerna användes en 

boolesk söklogik. Operatorn som då användes var AND och hur de olika MeSH-termerna 

kombinerades och vilka träffar de fick framgår i tabell 1.  

 

Sekundärsökning 

 

Sekundärsökning genomfördes då det enligt Östlundh (2012) är något som bör vara 

inkluderad i all informationssökning. Utöver sökningen i PubMed hittades fem artiklar via 

en förslagslista vid Karolinska Institutet. Förslagslistan kom upp när de valda artiklarna 

från PubMed höll på att skrivas ut. Där presenteras andra artiklar, via deras titlar, som 

studenter har skrivit ut tillsammans med den valda PubMedartikeln. Av de fem 

sekundärsökta artiklarna kom två stycken med i resultatet. De sekundärt sökta artiklarna är 

markerade med * i matrisen (bilaga A).  

 

Avgränsningar 

För att begränsa sökningen och sortera bort irrelevanta artiklar användes inklusionskriterier 

så som språk, tid och ålder på deltagare i studien (Östlundh, 2012). Studien bör vara 

nyligen publicerad för att öka tillförlitligheten på litteraturstudien varför ett 

inklusionskriterium var att artiklarna skulle publicerats inom de närmaste 10 åren 
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(Östlundh, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). Språket begränsades till engelska och 

svenska för att författaren skulle ha full förståelse (Forsberg & Wengström, 2013). Till sist 

valdes kriteriet för vilken ålder deltagarna i studien som artikeln beskrev skulle ha, 65+ 

även kallat ”aged” valdes. En av artiklarna som presenteras i resultatet har 50 år som ålder 

när de definierar äldre. De flesta artiklarna som redovisas i resultater använder dock 60+ 

som definition på äldre.   

 

Urval och kvalitétsbedömning 

 

Efter insamling av data har samtliga titlar lästs igenom vid två olika tillfällen. Titlar som 

inte har någon koppling till syftet exkluderades. Därefter lästes abstrakten som hörde till de 

kvarvarande titlarna vid två olika tillfällen. Ytterligare en sållning gjordes där artiklar som 

antingen var en review eller inte hade någon koppling till syftet exkluderades. Sedan lästes 

artiklarna i sin helhet igenom, en gång ordentligt, och därefter har 14 artiklar inkluderats 

som svarar på syftet. Kvalitén på de utvalda artiklarna bedömts med hjälp av 

bedömmningsunderlag från sophiahemmet högskola baserat på Berg, Dencker & Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltx & Batsevahni (2011), se bilaga B. Kvalitén har bedömts som 

antingen hög, medel eller låg och resultatet redovisades i en matris, se bilaga A.  

 

Databearbetning 

 

För att analysera studierna har Fribergs (2012) metoder används. Varje artikel har 

genomlästs flera gånger. Fokus i genomläsningen har legat på resultatet samt metod och 

syfte. Därefter har likheter mellan de olika artiklarna dokumenterats. Om flera artiklar har 

tagit upp samma typ av metod så har de parats ihop i resultatet under samma rubrik. Fokus 

har legat på att i artikeln hitta det som svarar syftet för den här litteraturöversikten. All 

information som frakommit i lästa artiklar har därför inte tillvaratagits. Fynden har 

sorterats efter rubriker som passar in på de beskrivna metoderna. Endast fynd relevanta till 

syftet, har redovisats under resultat. En av rubrikerna är reminiscence och då det saknas en 

lämplig översättning kommer det i resten av arbetet benämnas reminiscence.  

 

För att få överblick över de olika artiklarna har en sammanfattning. En förenklad version 

av sammanfattningen kan ses under resultatet i tabell 2. I referenslistan har artiklar som 

inkluderats i resultatet markerats med *.  

 

Tabell med antal träffar i databasen: 

Tabell 1 sökning i PubMed 2013.09.04 

Avgränsningar Sökord Antal träffar Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

artiklar till 

reslutat 

Aged: 65+ 

Langugage: 

English, 

Swedish 

Publication 

dates: 10 years 

Nursing care 

(MeSH) 

AND Mood 

disorder 

(MeSH) 

78 38 20 5 

Aged: 65+ 

Langugage: 

English, 

Swedish 

Nursing care 

(MeSH) 

AND 

Depression 

223 69 30 6  
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Publication 

dates: 10 years 

(MeSH) 

Aged: 65+ 

Langugage: 

English, 

Swedish 

Publication 

dates: 10 years 

Nursing care 

(MeSH) 

AND 

Geriatric 

psychiatry 

(MeSH) 

55 24 5 1  

 

Tillförlitlighet 

 

Ingen data har fabricerats eller plagierats i enlighet med Codex (2013). Inte heller har fusk 

eller ohederligheter förekommit. Forskningsprocessen har presenterats i sin helhet och har 

inte förvrängts i arbetet med den aktuella litteraturstudien.  För att säkerställa att ingen data 

har plagierats har tydliga källhänvisningar gjorts genom referenser i löpande text samt 

referenslista (Codex, 2013; Forsberg & Wengström. 2013) Alla resultat har redovisats, 

oavsett om det stödjer syftet eller ej. För att uppnå god trovärdigheten och följa etiska 

riktlinjer krävs en noggrann beskrivning av tillvägagångssättet. Validiteten har stärkts 

genom att studien inte innehåller några systematiska fel (Forsberg & Wengström, 2013). 
Metoden har beskrivits noggrant för att öka stödet för prövbarhet, vilket innebär att studien 

ska gå att reproducera och vid reproducering ge samma resultat (Helgesson, 2006). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Under arbetet med denna litteraturstudie har ett forskningsetiskt tillvägagångssätt följts. 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) är det i en litteraturstudie av vikt att alla inkluderade 

artiklar har ett etiskt tillvägagångssätt. Alla artiklar som presenteras i resultatet har 

antingen blivit granskade av en etisk kommitté eller så har de etiska aspekterna noggrant 

granskats innan inkludering i litteraturöversikten. 

 

För att följa forskningsetiska riktlinjer framtagna av medicinska forskningsrådet [MFR] 

(2000) så är det viktigt att den genomförda studien gynnar personer och gruppers hälsa. I 

det här fallet finns en förhoppning om att de beskrivna metoderna ska kunna tillämpas i 

den kliniska verksamheten samt stimulera till ny forskning inom området vilket i sin tur 

gynnar berörda grupper.  

 

Forskningsstudier ska alltid värna om den enskilda individens behov och intressen före 

samhällets intresse samt se till att deltagare i studien har fått och tagit sig till information 

om risker med att medverka (MFR, 2000). I den här litteraturöversikten har de 

medverkande studierna analyserats genom att granska metoddelen för att säkerställa att 

dessa riktlinjer har följts.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras genom rubriksättning efter fyra olika indelningar som framkommit. 

Efter rubriken följer en sammanfattning och därefter en mer detaljerad beskrivning av de 

olika artiklarna. I tabell 2 (bilaga C) finns en översikt över rubriksättningen mellan de olika 

artiklarna.  

 

Reminiscence 

 

Reminiscence är ett begrepp som kan översättas som tillbakablickar på sitt liv och att 

minnas specifika delar av sitt liv. Sju artiklar beskriver terapiprogram där reminiscenve 

varit huvudsyftet (Wang, 2004; Stinson & Kirk, 2006; Stinson, Young, Kirk & Walker, 

2010; Chao et al., 2006; Husaini et al., 2004; Plastow, 2006; Puentes, 2004). Wang (2004) 

och Plastow (2006) har haft enskilda terapisessioner medan Stinson et al. (2010), Stinson 

& Kirk (2006), Husaini et al., (2004), Chao et al., (2006) och Puentes (2004) har använt ett 

gruppupplägg. För att underlätta reminiscenceterapin kan olika hjälpmedel användas, så 

som foton och musik. Stinson et al. (2010), Chao et al. (2006), Husaini et al. (2004) och 

Plastow (2006) har använt olika hjälpmedel medan Wang (2004), Stinson & Kirk (2006) 

och Puentes (2004) inte har använt några hjälpmedel. Wang (2004), Stinson, Young, Kirk 

& Walker (2010) och Husaini et al., (2004) har funnit signifikanta minskningar av 

depressionsgraden med hjälp av reminiscenceterapi medan Stinson & Kirk (2006), Chao et 

al., (2006), Plastow (2006) och Puentes (2004) alla har hittat minskning av 

depressionsgraden även om den inte har varit signifikant. 

 

I Kina gjordes en undersökning där en specialistutbildad sjuksköterska höll i reminiscence 

interventioner. Det innebar att sjuksköterskan träffade den äldre människan som led av 

depression en gång i veckan i fyra månader. Interventionen fokuserade på att på ett 

ostrukturerat sätt få patienten att minnas tidigare händelser från sitt liv. Sjuksköterskan var 

mest tyst och lyssnade men förde samtalet framåt med öppna frågor om det behövdes. Det 

var två grupper med äldre människor som fick individuell reminiscenceterapi. Den ena 

gruppen var institutionaliserad på äldreboende och den andra inte. För gruppen som befann 

sig på någon form av boende så minskade graden depression, enligt GDS (Wang, 2004). 

 

I USA har det gjorts liknande undersökningar men där har reminiscenceterapin getts i 

gruppform samt mer strukturerad. Gruppterapin fokuserade på att se tillbaka till hela det 

gågna livet, både det bra och dåliga samt att göra det i en strukturerad miljö. Det ingick 

även i terapin att vara en god lyssnare till de andra i gruppen när de pratade om sina 

minnesbilder samt att vara delaktig i samtalen som uppstod. Även om ingen signifikans 

kunde hittas visade en svag trend på att gruppen som fått reminiscence hade mindre 

depression enligt GDS än kontrollgruppen som inte varit delaktig i gruppterapin (Stinson 

& Kirk, 2006). 

 

En annan reminiscenceterapi i gruppform har genomförts i USA. Där låg fokus i terapin på 

att genom ett strukturellt upplägg med noggrann beskrivning vad som skulle gås igenom 

vare vecka. Det innefattade bland annat sånger från vissa årtal en vecka, då deltagarna 

sedan fick diskutera sångerna och associera utifrån dem. Under en annan vecka tog 

deltagarna med sig fotografier de fick visa upp för de andra och berätta om. Här kunde en 

signifikant skillnad ses mellan gruppen som deltog i gruppterapin samt kontrollgruppen 

som fick den vanliga vården. Reminiscencegruppen hade efter tre samt sex veckor på den 

totalt sex veckor långa terapin lägre poäng på GDS än innan terapin började. Då grupperna 
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inte hade haft någon signifikant skillnad mellan sig innan undersökningen tog sin början 

tyder detta på att terapin i sig fick gruppen att få minskad depressionsgrad (Stinson et al., 

2010).  

 

I Taiwan har liknande resultat uppmäts i en undersökning av reminiscenceterapi i 

gruppform. Även här var terapin strukturerad och följde specifika mönster. Varje träff 

börjades med att man lyssna på olika äldre melodier. Speciallistsjuksköterskan som höll i 

gruppträffarna fick ofta styra samtalet då det ofta uppstod långa tystnader. Olika teman 

som togs upp under träffarna var „så här växte jag upp“ och „hemmet jag byggde“. I 

terapin ingick även att lyssna aktivt på varandra samt att vara delaktig i samtalen. I 

undersökningarna efter avslutat terapi kunde man se en förbättring av depressionsgraden 

enligt en kinesisk variant av GDS, även om den inte var signifikant. Det enda som 

signifikant kunde understrykas var att självskänslan hade ökat (Chao et al., 2006).  

 

Gruppterapier har visat sig vara värdefulla när man vill lindra depression hos äldre även 

om de innehåller mer än reminiscence. Just denna grupp riktade sig endast till äldre 

kvinnor och hade ett nogrannt strukturerat program för gruppterapi innefattade 

reminsicenceterapi men också sorgarbete, motivationsterapi, kognitiv terapi samt enklare 

fysisk aktivitet. Totalt varade terapin i 24 timmar, utspridda under sex veckor. De 

kaukasiska kvinnorna visade en signifikant minskning av depressionssymtomen. De som 

innan terapin lidit av allvarlig depression hade i genomsnitt fått tre mindre 

depressionssymtom medan de som hade lindrigare former av depression minskade med ett 

och ett halvt symtom. Denna utveckling höll sig även sex månader efter gruppterapin. 

Ingen signifikant förbättring hittades hos de afrikansamerikanska kvinnorna (Husaini et al., 

2004).  

 

Ett hjälpmedel till reminiscenceterapin kan vara livshistoriaböcker. Med det menas en bok 

som den äldre människan med depression själv får utforma efter sina egna önskemål och 

behov. Plastow har studerat tre olika fall och beskriver hur livshistoriaböckerna har hjälpt 

deltagarna att må bättre. I ena fallet var det en kvinna som i sin bok skrev dikter samt satte 

in gamla foton på sig själv och sin familj. För henne var det viktigt att dekorera boken och 

mycket tid lades ner på det. Under arbetet med boken togs jobbiga samtalsämnen upp som 

kvinnan tidigare inte velat tala om, bland annat hennes självmordsförsök. Efter arbetet med 

boken, under stödsamtal, visade kvinnan inga depressiva symtom. De två andra deltagarna 

i studien beskriver också hur arbetet med livsböckerna har hjälpt dem (Plastow, 2006).  

 

Genom att jobba med reminiscence försökte Puentes (2004) minska depressionssymtomen 

hos en grupp av äldre människor. Gruppen bestod av sju äldre personer, som alla tidigare 

gått i individuell terapi kopplat till depression som uppkommit efter att deras make/maka 

blivit förflyttad från det gemensamma hemmet till ett äldreboende. Gruppdeltagarna hade 

alla varit huvudvårdgivaren till sin respektive under åtminstone fem års tid, och alla 

respektive led av Alzheimers. Gruppen träffades under 12 veckor, 50 minuter åt gången. 

Varje gång följdes ett schema som diskuterade olika delar av livet, från barndom, innan de 

mött sin respektive, till bröllopsdag, leva ihop, få barn och tillslut även sjukdomstiden. 

Deltagarna uppmuntrades att ta med rekvesita, till exempel bilder. Man tittade på hur 

oskrivna regler hade påverkat beteendet hos deltagarna genom livet och diskuterade om 

olika regler var rationella. Efter gruppen hade sex av sju deltagare så pass mycket 

förbättring av de depressiva symtomen att de inte längre behövde någon behandling. De 

upplevde att konflikten mellan rollen som vårdgivare och sorgen över att på ett sätt förlora 
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sin respektive hade lösts. De hade uppnått detta genom att inte längre idealiserade utan 

istället utvecklade en mer realistisk syn på sin repsektive (Puentes, 2004). 

 

Aktiviteter 

 

Aktiviteter kan betyda många olika saker och de som i följande kapitel tas upp är 

promenad i trädgård, konstterapi, musikterapi samt program som kombinerat många olika 

aktiviteter och metoder. Fyra studier har inkluderats under rubriken aktiviteter (McCaffrey, 

2007; Chan, Chan, Mok & Tse, 2009; Hsu et al., 2009; Karatay & Akkus, 

2011).McCaffrey (2007) och Karatay & Akkus (2011) använde sig båda av fysisk aktivitet. 

McCaffrey (2007) i form av promenader och Karatay & Akkus (2011) som 15 minuters 

träning i slutet av ett kombinerat program. Förutom fysisk aktivitet så prövades också olika 

konstaktiviteter. Karatay och Akkus (2011) hade konsten integrerad i en stund av 

handarbete i det kombinerade programmet medan McCaffrey (2007) lät en av grupperna i 

studien helt ägna sig åt konst i form av målning. Chan et al. (2009) hade ett program som 

ägnade sig åt aktivitet i form av musik, något som även integrerades i Karatay och Akkus 

(2011) kombinationsprogram. Hsu et al. (2009) tittade på en mängd olika aktiviteter som 

patienter själva hade tagit initiativ till så som spirituell healing och olika 

avslappningsövningar. Både Chan et al. (2009) och Karatay & Akkus (2011) fann en 

signifikant minskning i depressionsgraden efter avslutade studier och McCaffrey (2007) 

samt Hsu et al. (2009) fann att patienterna upplevde en minskning i depressionssymtomen, 

även om signifikansen aldrig undersöktes. 

 

I Florida, USA genomfördes ett projekt som lät tre grupper med äldre prova på olika typer 

av aktiviteter för att lindra deras depressionssymtom. Grupp ett fick gå ensamma i en stor 

trädgård som låg i anslutning till ett museeum. De skulle promenera i en timme två gånger 

i veckan under en sex veckors period, gå i sin egen takt och ta pauser när de ville. Den 

andra gruppen promenerade också i samma trädgård men hade en guide som målade upp 

bilder för dem när de promenerade. De vilade tillsammans och reflekterade tillsammans 

och de hade möjlighet att umgås som en grupp. Den tredje gruppen var en konstgrupp, där 

deltagarna fick måla olika delar av sitt liv och reflektera över vad som varit bra och mindre 

bra. I alla de tre grupperna var feedbacken efter terapin mycket positiv. Grupp ett kände att 

tiden i parken fick dem att reflektera mycket på sätt de inte gjort förut. Detta ledde till att 

de fick nya perspektiv på saker i sitt liv och att de i regel blev nöjdare med hur deras liv 

såg eller har sett ut. Grupp två tyckte att uppmålningen av bilder hjälpte dem, speciellt när 

de fick lämna gamla jobbiga minnen bakom sig medan de gick framåt i parken både fysiskt 

och andligt. Att de var en grupp påverkade dem också positivt då de inte kände sig lika 

ensamma i sina erfarenheter och problem. De fick en mer positiv syn på livet. Grupp tre 

fick precis som grupp två mycket i utbyte genom att vara i grupp och jämföra erfarenheter, 

livsöden och problem. De lärde sig mycket om att hitta styrkor och svagheter hos sig själva 

(McCaffrey, 2007).  

 

En annan kreativ aktivitet som användes i ett forskningprojekt var musik, där 47 äldre 

människor med depression deltog. Effekten av terapin undersöktes genom att en grupp på 

23 personer fick lyssna på musik, och 24 personer var i en kontrollgrupp. De som fick 

lyssna på musik fick välja mellan fyra olika instumentala musiksorter och fick en portabel 

musikspelare att använda när de lyssnade på musiken. De fick lyssna fritt hemma hur 

mycket de ville och skulle också under 30 minuter i veckan lyssna på musik tillsammans 

med forskaren. Då gjorde forskaren mätningar av den psykiska statusen både innan och 

efter musiken spelats upp. Resultatet av undersökningen visade att gruppen som fick lyssna 
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på musik hade en signifikant sänkning av sin depressionsgrad efter fyra veckor. 

Kontrollgruppen däremot hade en signifikant ökning av depression efter fyra veckor (Chan 

et al., 2009). 

 

I en uppföljningsundersökning som genomfördes via en telefonintervju undersöktes olika 

alternatva metoder vid behandling av depression. De 201 deltagarna var alla över 50, hade 

varit inskrivna på sjukhus för behandling av depression och nu varit hemma i minst en 

månad. Hälften av de intervjuade sa att de använda alternativa metoder till att behandla sin 

depression, dock använda fortfarande 70 procent antidepressiva mediciner de fått utskrivet 

från sjukhuset. De alternativa metoderna som var mest frekventa var: örtmediciner, 

receptfria vitaminer, spritituell healing av andra samt avslappningstekniker. Den vanligaste 

orsaken till att patienten valt att ta till andra metoder var att de ville ha mer 

symtombefrielse samt mer energi och mer känsla av välmående. Själva botandet av 

depressionen var mindre viktigt (Hsu et al., 2009).  

 

Genom ett kombinerat program som innehöll musik, fysisk aktivitet, handarbete och 

läsning fick 77 äldre med höga poäng på GDS behandling av sjuksköterskestudenter, som 

var inne på sitt sista år. Behandlingen gavs i de äldres egna hem. Programmet bestod av 

sex träffar och utöver det även evalueringsträff innan och efter programmet. Varje träff var 

uppbyggd på samma sätt. Först spenderades fem minuter med att konversera, därefter läste 

de äldre i tidning eller bok med hjälp av studenten. Varje träff innehöll 15 minuter med 

handarbete som varierade varje vecka men som exempelvis innehöll måla, arbeta med 

papper och dekoration av en torkad gren. Varje träff avslutades med 15 minuter fysisk 

aktivitet som var anpassad efter individens egna förmåga. Under programtiden spelades 

musik upp, för att multistimulera deltagarna. Programmet visade sig ha en signifikant 

minskning av depressionsgraden enligt GDS (Karatay & Akkus, 2011).  

 

Spirituallitet 

 

Ceramidas (2012) och Wang, Lin & Hsieh (2011) har försökt lindra depression med 

spirituallitet integrerad i terapiprogram. I Ceramidas (2012) studie har deltagarna pratat om 

religion och tro i samband med konsterapi. I Wang et al. (2011) har en gruppterapi med 

inriktigt på geotranscendens hållts. I Ceramidas (2012) studie var antalet deltagare lågt så 

utvärdering av programmet fann ingen signifikans. Dock upplevde alla deltagarna en 

lättnas av depressionssymtomen. I Wang et al. (2011) studie minskade depressionsgraden 

men ingen signifikans fanns.  

 

Under sex veckor hölls en terapigrupp med fokus på spirituallitet och tro i hopp om att 

lindra depressionen hos de äldre deltagarna. Det var bara tre stycken som medverkade efter 

bortfall. Varje grupp varade i 50 minuter och hölls en gång i veckan. De tre kvinnorna hade 

alla tillräckligt höga poäng på GDS för att klassas som deprimerade. Under grupptillfällena 

kombinerades någon aktiv, kreativ övning med disskusion. Exempel på de kreativa 

övningarna var: skulpturera med lera, göra kollage och abstrakt målning. Disskusionerna 

handlade om allt möjligt och var i början inte speciellt styrda av forskaren men i vecka tre 

började man diskutera tro och gud. Konceptet av gud, guds karaktär samt vilken roll gud 

spelat i deras liv var fokus i diskussionerna. De fanns små förbättringar i GDS hos alla tre 

kvinnor efter att gruppterapin avslutats, men det gick inte att utlösa något signifikans på 

grund av det låga antal deltagare. Dock hade alla kvinnorna roligt och mycket skratt 

förekom under gruppsessionerna. En av deltagarna hade inte pratat på en väldigt lång tid 
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på grund av hörselproblem, men kunde i slutet av terapin uttrycka sig i en hel mening när 

de pratade om gud, vilket gjorde alla i projektet mycket känslosamma (Ceramidas, 2012). 

 

En stödgrupp med inriktning på gerotranscendensteorin hölls för äldre. Endast 21 av 76 

deltagare led av depression innan gruppen började, jämt fördelat mellan kontrollgrupp och 

den exprimentiella gruppen, men GDS evaluerades på alla innan och efter för att undersöka 

effekten. Gruppen träffades under åtta gånger, 60 minuter per gång och gick igenom olika 

schemalagda samtalsämnen som alla var inriktade på gerotranscendensteorin. Teorin går 

enkelt beskrivet ut på att flytta fokuset från det egna jaget och se en mer helhet på världen i 

stort. När man blir äldre får man nya roller i livet och det skapar också nya perspektiv. 

Enligt teorin uppstår det ett mer transcendentralt och minde materialistiskt tänkande. Man 

känner sammanhang med universum och tidigare samt kommande generationer. I gruppen 

innebar det att man bland annat diskuterade hur man själv såg på frågor som universum, 

relationer samt självkännedom. Man diskuterade även sådant som man upplevt som svårt i 

livet, oro och tankar på döden. Alla deltagare uppmanades att diskutera aktivt samt att 

ställa frågor. Effekten efter de åtta träffarna visade på en minskning av poäng på GDS, 

även om skillnaden inte var signifikant. Innan gruppen hade 11 deltagare klassats som 

deprimerade, nu uppfyllde endast sex personer kriterierna för depression. I kontrollgruppen 

var det istället en person som efter de åtta veckorna hade utvecklat en depression, vilket 

gjorde att de gick från tio deprimerade till 11 (Wang et al., 2011). 

  

Individanpassning 

 

I Baldwin, Pratt, Goring, Marriott & Roberts (2004) studie beskrivs ett individanpassat 

program där sjuksköterskan har styrt ett team som utgått ifrån patientens behov och 

önskemål. Baldwin et al. (2004) fann en signifikant minskning av depressionsgraden.  

 

På fyra medicinska avdelningar genomfördes en undersökning där man jämförde 

kontrollgrupper med grupper som fick genomgå ett sjuksköterskelett program. De 

medverkande hade depressionssymtom som analyserades med hjälp av GDS både innan 

och efter programmet. Programmets viktigaste del var att vården skulle vara 

patientcentrerad och utgå från individens behov. Sjuksköterskan såg till att 

exprimentgruppen fick träffa rätt proffessioner, bland annat läkare för utskrivning av 

antidepressiva läkemedel. Sjuksköterskans uppgift var även att hjälpa de medverkande att 

hantera förlust, ändring av sin sociala roll i och med åldrandet, hantera ångest och förbättra 

självkänslan. För att sjuksköterskan skulle kunna se till individens behov skedde även 

utbildning av patienten i hur depression påverkar oss. Programmet pågick som längst i sex 

veckor per patient. De patienter som var i kontrollgruppen fick ordinär vård, vilket kunde 

innebära refererande till psykiatriker eller utskrivning av antidepressiva. Undersökningen 

av programmet visade att det fanns en signifikant minskning av depression enligt GDS hos 

den exprimentiella gruppen jämfört med kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad fanns 

mellan gruppernas antal utskrivna antidepressiva läkemedel, vilket föreslår att något annat 

ligger bakom minskningen av depressionsgraden (Baldwin et al., 2004). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Studien visar att omvårdnadsmetoderna reminiscence, aktiviteter, spirituallitet och 

individanpassade program bidrar till att minska graden av depression hos äldre. Se tabell 3 

(Bilaga D) för en överblick över de ämnen som valts att diskuteras i resultatdiskussionen.  

 

Reminiscence 

 

Endast två av de sju studierna beskrev individuella metoder, resterande var gruppterapier. I 

de båda undersökningarna med individuell terapi (Wang, 2004 och Plastow, 2006) fanns 

det en tydlig minskning av depression medans det i gruppterapierna (Stinson & Kirk, 2004; 

Stinson et al., 2010; Chao et al,. 2006; Husaini et al., 2004; Puentes, 2004) var blandade 

resultat. Huruvida det har något att göra med formen på terapin går inte att säga på grund 

av det låga antalet studier.  

 

I en av de individuella studierna (Wang, 2004) undersöktes skillnaden av terapins effekter 

på de som bodde hemma och de som bodde på någon form av äldreboende. Fynden visade 

på att de som bodde på äldreboende blev hjälpta och fick en minskad depressionsgrad. 

Författaren tror att det kan vara lättare att utföra terapier på boenden där tillgängligheten 

till patienten är bättre. Det kan även ha att göra med att depressionsgraden är större hos de 

på boende. I Sverige, i en undersökning gjort av socialstyrelsen (2013b) kallad “Öppna 

jämförelser- Vård och omsorg om äldre 2012“ visade data på att det är vanligare med 

psykisk problematik bland de som bor på boende än de som bor hemma och har hemtjänst. 

I genomsnitt hade 13 procent av de som bodde på enskild boende svarat att de led av svåra 

besvär av ångest, ängslan och oror jämfört med sju procent i genomsnitt hos de som bodde 

hemma men brukade hemtjänst.  

 

En fråga man kan ställa sig är, ifall det är själva gruppen som gör att patienterna blir bättre 

eller om det är just metoden? I de fem olika gruppterapierna som beskrivs i resultatet är det 

tre som har signifikant minskning av depression och två som inte har det. De två som inte 

har någon signifikant minskning hade ändå resultat som pekade på att depressionen 

minskade. Det går inte att sluta sig till någon skillnad mellan de olika grupperna. En av 

studierna (Chao et al., 2006) som innefattade gruppterapi som inte fick någon signifikant 

skillnad använde sig av hjälpmedel (så som musik och bilder) och den andra inte (Stinson 

& Kirk, 2006).  

 

I jämförelse med när hjälpmedel användes och inte så ser man att hjälpmedel kan vara en 

viktig del av reminiscenceterapin. I fyra av studierna (Stinson et al., 2010; Chao et al., 

2006; Husaini et al., 2004; Plastow, 2006 ) använde man sig av någon form av hjälpmedel 

så som musik, fysisk aktivitet, konstruera livsbok, titta på bilder, och i tre av studierna 

(Stinson et al., 2010; Husaini et al., 2004; Plastow, 2006) kunde en signifikant minskning 

av depressionen ses. För att styrka detta som en samband behövs ytterligare studier.  

 

Musik 

 

Av de 14 studierna använde sig fyra stycken (Stinson et al., 2010; Chao et al., 2006; Chan 

et al., 2009; Karatay & Akkus, 2011) av musik som terapi eller i samband med terapi. Tre 

av de fyra hade signifikant minskning av depression (Stinson et al., 2010; Chan et al., 
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2009; Karatay & Akkus, 2011) medan den ena (Chao et al., 2006) bara visade en trend på 

minskning av depression. Den som inte hade signifikant minskning använde musiken som 

inledning i reminiscenceterapi för gruppen och de som hade signifikant minskning använde 

den antingen som en terapiform, i samband med reminiscenceterapi eller som musikterapi i 

ett kombinerat program. 

 

 

Fysisk aktivitet 

 

Tre studier (Husaini et al., 2004; McCaffrey, 2007; Karatay & Akkus, 2011) använde sig 

av fysisk aktivitet i kombination med andra terapiformen. McCaffrey (2007) använde 

fysisk aktivitet i samband med promenad i trädgård både i grupp samt enskilt. Ingen 

mätning gjordes för att se om det var den fysiska aktiviteten, alltså själva promenaden eller 

om det var intrycken av att vara i en trädgård eller att få umgås i grupp som hade effekt på 

depressionsgraden. Deltagarna kände dock att de fick en minskning av 

depressionssymtomen. Husaini et al. (2004) och Karatay & Akkus (2011) använde fysisk 

aktivitet som ett inslag i ett terapiprogram som innehöll flera olika aktiviteter. Husaini et 

al. (2004) hade enklare fysisk aktivitet i samband med träffar för reminiscenceterapi och 

visade på en signifikant minskning av depressionsgraden. Dock har ingen undersökning 

gjort om det hade att göra med den fysiska aktiviteten eller gruppterapin i sig. Även 

Karatay & Akkus (2011) hade en signifikant minskning av depressionsgraden och 

integrerade fysisk aktivitet i deras aktivitetsprogram som även innefattade handarbete, 

konst och musik. Inte heller här går det att dra säkra slutsatser om att det är den fysiska 

aktiviteten som har gett minskningen av depressionsgraden då man endast gjort mätningar 

på programmet som en helhet.  

 

Det har i den här studien inte gått att utläsa om fysisk aktivitet har haft en positiv effekt på 

depressionsgraden då den fysiska aktiviteten varit integrerad i program som kombinerat 

många olika aktiviteter. Dock har signifikant minskning av depressionsgraden samt 

upplevd minskning av depressionssymtomen funnits på de tre program som använt sig av 

fysisk aktivitet vilket tyder på att det kan finnas ett samband mellan fysisk aktivitet och 

minskad depressionsgrad.  

 

Konst och handarbete 

 

Fyra studier (Plastow, 2006; McCaffrey, 2007; Karatay & Akkus, 2011; Ceramidas, 2012) 

använde konst eller handarbete som hjälpmedel i terapierna. Alla de studierna hade en 

positiv effekt på depressionsgraden och var uppskattade av deltagarna. Konsten såg ut på 

olika sätt, i en studie användes det tillsammans med diskussioner om religion och tro och 

synen på Gud (Ceramidas, 2012). I en annan var det i samband med reminiscenceterapi 

och då i form av dekorationer av sin livsbok (Plastow, 2006). I den tredje var det ett 

kombinerat program som varje vecka innehåll 15 minuter med handarbete (Karatay & 

Akkus, 2011) och i det fjärde var det en gruppterapi med konst som tema där deltagarna 

målade olika delar från sina liv (McCaffrey, 2007). På grund av att endast fyra studier 

använder sig av konst är det svårt att dra några slutsatser huruvida det har påverkad 

depressionsgraden. Konsten är därtill integrerad i andra terapier och därmed är det svårt att 

avgöra vad det är som ger effekt på depressionsgraden, konsten eller terapin i helhet.  

 

Spirituallitet 
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Då deltagarantalet i ena studien (Ceramidas, 2012) var mycket lågt går det inte att dra 

några slutsatser om religion och diskussion av religion påverkar depressionsgraden. I 

Wang et al. (2011) studie fann man en minskning av depressionsgraden men ej signifikant.  

 

Individanpassning 

 

Då endast en studie (Baldwin et al., 2004) använde sig av ett program med fokus på 

individanpassning så går det inte att göra några jämförelser. Dock gav programmet en 

signifikant sänkning av depressionsgraden så det är värt att utföra ytterligare studier med 

individanpassade program som utgångspunkt.  

 

Metoddiskussion 

 

Val av metod 

 

Litteraturöversikt är en metod som enligt Segesten (2012) är bra för syften som inte är 

väldigt specifika. En genomförd litteraturöversikt ger information som praktiskt kan 

påverka vårdarbetet men visar också var forskning saknas. Kritiken som finns mot 

litteraturöversikt är att den saknar tillräckligt med rådata, till skillnad från systematisk 

litteraturstudie som inkluderar all relevant data. Problem finns också med att det är 

författaren som väljer ut vilken data som ska redovisas och därför kan det bli vinklat för att 

passa författarens syften (Segesten, 2012). I denna litteraturstudie har både praktisk 

information till vårdarbetet framkommit som kan ha en positiv effekt på 

depressionsgraden, samt att forskningsläget inom ämnet har överblickats vilket visar på att 

litteraturöversikt var en relevant metod.  

 

I denna litteraturstudie har främst kvantitativa studier använts. Även om intervjuer nästan 

alltid förekommit med deltagarna har fokus legat på den kliniska förbättringen av 

depressionssymtom samt minskning av poäng på GDS. Det skulle vara intressant att 

använda liknande syfte i en kvalitativ intervjustudie då man frågar äldre som lider av 

depression vad de själva anser fungera bäst och om de har egna idéer och förslag på vad 

som skulle kunna få dem att må bättre. Slutsatsen hade kanske blivit någon annan, då en 

del metoder kan ha effekt men ändå inte vara uppskattade av patienterna. Kanske kan det 

kosta mer i tid och energi än vad det i slutändan ger. 

 

Databas och sökord 

 

Östlundh (2012) menar att man inte ska begränsa sig till fulltextdatabaser, eller att använda 

endast fulltext som kriterium vid sökning då man ska se till innehållet före formatet. Att 

beställa artiklar kräver både ekonomiska och tidsmässiga resurser. Sökningen har skett i 

PubMed, utan att ha fulltext som ett kriterium för att just få så mycket relevanta artiklar 

som möjligt. Efter urvalsprocessen med abstrakt har artiklarna beställts och skrivits ut via 

Karolinska Universitetsbiblioteket. Ingen artikel har exkluderats på grund av 

otillgänglighet.  

 

Den enda använda databasen till den här litteraturstudien är PubMed. Från början gjordes 

en sökning även i PsychINFO och Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature 

(Cinahl), men det blev ett stort antal träffar och resurser saknades för att kunna bearbeta 

alla. Vid för många träffar menar Östlundh (2012) att man ska begränsa sig genom att 

inkludera begränsningar gällande när artiklarna är publicerade eller andra avgränsningar. 
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Om inte det funkar så behövs en omformulering av syftet (Östlundh, 2012).  Dock har 

PubMed valts att användas ändå, främst eftersom att efter en första analys fanns det samma 

antal artiklar som eftersträvades.  

 

För att hitta relevanta sökord har MeSH-termer granskats och flertalet relevanta sökord 

hittades. Sedan har de sökord som legat lägre i hierarkin uteslutits då de kommer innefattas 

i det valda sökordet högre upp i hierarkin. Enligt Östlundh (2012) är det viktigt att välja 

sökord relaterade till den aktuella databasen, då sökorden kan skilja sig mellan olika 

databaser. Valet av MeSH-termer berodde på syftet, vilket har ändrats under arbetets gång. 

Sökorden Nursing Care användes i alla sökningar eftersom från början var syftet inriktat på 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Då det blev svårt att styrka att alla hittade metoder 

faktiskt var omvårdnadsåtgärder utförda av sjuksköterska så ändrades syftet till att vara 

mer brett men ändå inriktat till sjuksköterskans arbetsområde då Nursing Care ändå varit 

huvudsökord. Dock kan resultat ha uteslutits på grund av sökordet Nursing Care då fler 

metoder hade kunnat hittas ifall det strukits. Nursing Care finns med då det från början var 

viktigt att resultatet skulle gå att applicera på sjuksköterskans arbete. Sökordet Nursing 

Care har troligen bidragit till att många av terapierna i studierna som finns i resultatet leds 

av en sjuksköterska, sjuksköterskestudent eller specialistsjuksköterska.  

 

Sekundärsökning 

 

Enligt Östlundh (2012) är sekundärsökning något som bör inkluderas i all 

informationsökning. Då det mesta är webbaserat så kan sekundärsökningen ge relevant 

information utan någon större ansträngning. Genom en förslagslista i samband med utskrift 

hittades således två artiklar som var relevanta till syftet och som inkluderades i resultatet. 

Det var inte planerat att sekundärsökningen skulle ske via den här förslagslistan, tidigare 

fanns idéer om att göra manuella sökningar eller alternativt undersöka förslagslistor via 

PubMed. Det kan ha varit av värde att även inkludera fler sekundärsökningar då det hade 

kunnat ge fler relevanta artiklar till resultatet.  

 

Avgränsningar 

 

Inget urval har gjort betraktande geografi. Det har inte ansetts som något problem för 

studiens resultat att forskningen kommer från olika delar av världen. 

 

Även om förekomsten av depression kan skilja sig mycket mellan olika länder så har det i 

denna litteraturstudie troligen inte någon effekt på resultatet då fokus legat på att se vad 

som kan lindra depression. Det är tänkbart att geografi kan påverka vilken metod som 

fungerar bäst i att minska depressionen, men det har antagligen mer ett samband mellan 

vilken grupp av människor som lever där samt kulturella vanor. 

 

Urval och kvalitetsbedömning 

 

Det har varit problematiskt att hålla en hög kvalité på litteraturstudien då endast åtta av de 

inkluderade artiklarna var av hög kvalité. En artikel har dessutom klassats som låg kvalité 

(Bilaga A, Bilaga B). Tidsbristen har gjort det svårt att sortera ut artiklar med för låg 

kvalité. En matris och ett bedömningsunderlag har använts för att analysera och 

kvalitétsbedömma alla artiklar. 

 

Databearbetning 
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Antalet artiklar i litteraturstudien är 14 stycken, och det kan anses på gränsen till för lite för 

att ge något tillförlitligt resultat. En artikel exkluderades då kvalitén ansågs vara för låg för 

att den skulle inkluderas. Tidsbrist gjorde sedan att inga fler artiklar hann sökas upp och 

inkluderas i litteraturstudien.  

 

Studien kunde med fördel ha riktat sig till enbart kvinnor, då det nu finns en ojämn 

fördelning av könsuppdelningen i de olika studierna. Vissa studier i resultatet tar bara upp 

metoder som riktar sig till kvinnor och i de studier där både män och kvinnor varit 

deltagare har deltagarantalet till större delen bestått av kvinnor. Det gör att litteraturstudien 

inte är lika applicerbar på män som på kvinnor. 

 

Problemet då en litteraturstudie görs som examensarbete under utbildning är att studenten 

kan ha begränsade engelskkunskaper och således feltolka information (Kjellström, 2012). 

Artiklarna har lästs igenom flertalet gånger och ord som varit svåra att förstå har slagits 

upp i ett svensk-engelskt lexikon.  

 

En styrka i studien är att den ligger aktuell i tiden då kriteriet på max 10 år gamla artiklar 

sattes. Enligt Östlundh (2012) är det viktigt att tänka på att forskning är en färskvara och 

således är 10 år en bra gräns för att inkludera forskning som fortfarande är aktuell idag 

men samtidigt inte så snävt att för få träffar fås.  

 

Slutsats 

 

Omvårdnadsmetoderna reminiscence, aktiviteter, spirituallitet och individanpassade 

program har visat sig ge en minskning av depressionsgraden bland äldre. Reminiscence 

innebär att de äldre har fått minnas och delat med sig av livet som de levt, både i grupp och 

enskilt samt med hjälpmedel som musik, dagböcker och bilder eller utan. Aktiviteter så 

som avslappningsövningar, fysisk aktivitet, handarbete, konst och musik har gett minskade 

depressionsgrader både i gruppupplägg och på enskild nivå samt om det var strukturerat 

eller på den äldres initiativ. Spirituallitet som har syftat till både religion och 

geotrancendensteorin i gruppterapier har minskat depressionsgraden. Till sist har även ett 

program med individanpassat synsätt där en sjuksköterska har lett ett teamarbete utifrån 

patientens individuella behov och önskemål minskat depressionsgraden. 

 

Fortsatta studier 

 

För att kunna styrka att det finns ett samband mellan minskad depressionsgrad och fysisk 

aktivitet behövs fortsatta studier. Både studier som tittar på hur effekten blir när man 

kombinerar fysisk aktivitet med andra terapiprogram samt hur fysisk aktivitet som enskild 

aktivitet påverkar depressionsgraden är av stort intresse.  

 

Studier behövs för att se om nedkortade variationer av omsorgsmetoderna ger samma 

positiva effekt på depressionsgraden. Det är resurskrävande att hålla gruppterapier och 

därför är det av vikt att studier görs på mindre resurskrävande omsorgsmetoder. Får 

musikterapi samma effekt om det bara innefattar att låta musik spelas på ett äldreboende 

medan andra omvårdnadsåtgärder uträttas?  

 

Mycket av tidigare forskning har haft fokus på gruppterapier, det skulle troligen gynna 

vården att även se till individanpassad terapi, även om det troligen inte är lika 
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kostnadseffektivt som gruppterapier. Då denna studie bara skrapat på ytan bland alla de 

åtgärder som redan är redovisade i forskning kan en systematisk litteraturöversikt vara av 

stor vikt. På så vis kan man kartlägga vilka åtgärder som är mest effektiva. Det bör också 

göras forskning avseende kostnadseffektiva aspekter, så att man ser vilken åtgärd som för 

samhället kan bli mest effektiv att utföra för att lindra depression hos äldre. 

 

Klinisk relevans 

 

Som vårdpersonal kan det vara svårt att få resurser att genomföra ett helt terapiprogram för 

att lindra depression bland äldre. Tänkbart är dock att man kan avsätta tid till förkortade 

versioner av de olika metoderna.  

 

Reminiscence kan användas av vårdpersonalen i mindre skala. Depressionen kan möjligen 

mildras genom att uppmuntra den äldre människan att prata om sitt liv och sinna minnen 

från förr. Detta är något man kan göra medans omvårdnadsåtgärder utförs, tillexempel 

omläggning av sår eller vid blodprover. Vårdpersonal kan också be den äldre att ta med sig 

bilder från sitt liv och tillsammans ordna dem i en bok eller bara titta och samtala utifrån 

dem vilket torde bidra till att minska den äldres depression.  

 

Musik är en annan möjlig metod vårdpersonalen kan integrera i omvårdnaden av äldre. 

Dels att informera och låta patienten själv ta ansvar för att lyssna på musik hemma, men 

också att ha träffar med patienten då man lyssnar på musik. I vårdarbete på äldreboende är 

det lättare att se till att musik används då det är enkelt att ha på musik i allrummen samt att 

avsätta tid för musik. På samma sätt kan även fysisk aktivitet och konst inkluderas i 

vardagliga omvårdnaden.  
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I 

 

BILAGA A 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Baldwin, R., 

Pratt, H., Goring, 

H., Marriott, A., 

& Roberts, C. 

2004 

 

 

 

 

 

Does a nurse-led 

mental health 

liaison service for 

older people 

reduce psychiatric 

morbidity in acute 

general medical 

wards? A 

randomised 

controlled trial. 

Att utvärdera kliniska 

effekter på depression 

av ett sjuksköteskelett 

program där 

sammarbete mellan 

det medicinska och 

det psykiatriska var i 

fokus. 

Jämförelse mellan 

kontrollgrupp och 

exprimentiellgrupp med 

hjälp av skalor för 

depression.  

n= 120 

(33) 

Exprimentiella gruppen som fick ta del av 

programmet hade en signifikant minskning 

på GDS i jämförelse med kontrollgruppen  

RCT 

I 

Ceramidas, D, M.  

2012 

 

 

 

 

 

 

Faith-Based 

Cognitive 

Behavioral 

Therapy: Easing 

Depression in the 

Elderly With 

Cognitive Decline. 

Undersöka om KBT 

med inriktning på tro 

är passande 

behandlingsform för 

deprimerade äldre 

med kognitiva 

svårigheter 

Individuella intervjuer 

med deltagarna innan och 

efter behandlingen.  

n= 3 

(4) 

Inga riktiga slutsatser huruvida 

behandlingen minskade depressionen hos 

deltagarna kunde dras på grund av 

bortfallet och den korta studietiden, 

däremot uppskattade deltagarna studien 

och uttryckte att de upplevt den som 

hjälpsam.  

K 

II 

Chan, M, F., 

Chan, E, A., 

Mok, E., Kwan 

Tse, F, Y.  

2009 

 

 

Effect of music on 

depression levels 

and physiological 

responses in 

community based 

older adults. 

Undersöka om 

musikterapi har 

någon effekt på 

depressionsgraden 

hos äldre 

Innan och efter studien, 

samt innan och efter varje 

veckas musiksession 

undersöktes 

depressionsgraden med 

hjälp av GDS 

n=47 

(11) 

En signifikant minskning i depression sågs 

hos den exprimentiella gruppen både i 

jämförelse med kontrollgruppen samt i 

förhållande till innan studien började 

RCT 

I 

Chao, S., Liu, H., The Effects of Beskriva effekten Enkät och intervju n=24 Ingen signifikant minskning av depression CCT 



II 

 

Wu, C., Jin, S., 

Chu, T., Huang, 

T., Clark, M. 

(2006).  

Group 

Reminiscence 

Therapy on 

Depression, Self 

Esteem, and Life 

Satisfaction of 

Elderly Nursing 

Home Residents. 

som en gruppterapi 

med tillbakablickar 

på livet som varit 

hade på depression, 

självförtroende. 

användes, GDS användes 

för depression före och 

efter studien. Ljud och 

bildupptagning användes.  

(6) gick att finna efter avslutat terapi men det 

blev ändå en minskning. Det fanns det en 

signifikant ökning av självförtroendet 

II 

Hsu, M-C., 

Moyle, W., 

Creedy, D., 

Venturato, L., 

Ouyang, W-C., & 

Tsay, S-L. 

(2009).. 

Use of 

Antidepressants 

and 

Complementary 

and Alternatve 

Medicine Among 

Outpatients With 

Depression in 

Taiwan 

Undersöka 

användandet av 

antidepressiva medel 

och 

komplimenterande 

alternativ medicin hos 

äldre patienter med 

depression 

Telefonintervju som 

uppföljning hos patienter 

med depression som 

medverkat i en tidigare 

studie. Intervjun skedde 

en månad efter 

utskrivning. 

n=201 

(5) 

Orsaken till användandet av alternativa 

medel var att patienten ville ha 

symtombefrielse. 41 % använde en 

kombinering av alternativa medel och 

antidepressiva mediciner. De vanligaste 

alternativa medlen som användes var 

spirituell healing, avslappningstekniker 

och örtmediciner. 

K 

II 

* Husaini, B, A., 

Cummings, S., 

Kilbourne, B., 

Roback, H., 

Sherkat, D., 

Levine, R., & 

Cain, V, A. 

(2004).  

Group Therapy for 

Depressed Elderly 

Women. 

Beskrivning och 

utvärdering av ett 

terapiprogram som 

riktar sig till äldre 

med depression. 

Individuell intervju med 

GDS som hjälp att 

värdera 

depressionsgraden före 

och efter medverkan i 

programmet.  

n=303 

(11) 

Programmet var effektivt i att reducera 

depression hos ”caucasian” kvinnor men 

ingen signifikant minskning av depression 

fanns hos ”african americans” 

CCT 

I 

Karatay, G., & 

Akkus, Y. 

(2011).  

The Effectiveness 

of a Simulation 

Program on 

Cognitive 

Capacity Among 

Individuals Older 

Testa effekten av en 

multistimulant 

hembaserat program 

för depression, ångest 

och kognitiv funktion 

Med hjälp av olika skalor, 

GDS för depression, 

gjordes utvärderingar av 

deltagarna innan och efter 

programmet.  

n=77 

(15) 

Depressionsgraden sjönk efter programmet 

och det gjorde även ångesten. Kognitiva 

funktionerna ökade.  

P 

I 



III 

 

Than 60. 

McCaffrey, R. 

(2007).  

The Effect of 

Healing Gardens 

and Art Therapy 

on Older Adults 

With Mild to 

Moderate 

Depression. 

Evaluera effekten av 

trädgårdpromenader 

ensam och i grupp 

samt konstterapi på 

depressionsgraden 

hos äldre.   

Deltagarna intervjuades 

innan och efter 

programmet. GDS 

användes som hjälpmedel 

för att bedöma 

depressionen. 

Fokusgrupper hölls i 

slutet av programmet där 

deltagarna kunde uttrycka 

huruvida de upplevde 

någon förändring. 

n=60 

(0) 

Deltagare i alla tre grupperna upplevde 

lättnad i depressionssymtom och förbättrad 

attityd till livet i stort. Alla de tre olika 

programmen verkar ge nytta i och med 

minskade besvär med depressionen hos 

individen.  

K 

II 

Plastow, N, A. 

(2006).  

Libraries of Life: 

Using Life History 

Books with 

Depressed Care 

Home Residents. 

Undersökte 

livshistorieböckers 

effektivitet som 

hjälpmedel till äldre 

deprimerade.  

Intervjuer innan och efter 

projektet. Patienterna fick 

göra sina egna böcker 

med hjälp av personalen.  

n=10 

(0) 

Patienterna blev hjälpta med att komma 

över förluster, bli mer sociala och aktiva 

och fick mer hopp inför framtiden. 

K 

II 

Puentes, W, J. 

(2004).  

Cognitive therapy 

integrated with life 

review techniques: 

an eclectic 

treatment 

approach for 

affective 

symptoms in older 

adults. 

Beskriva processen 

av integrationen av 

två olika terapeutiska 

infallsvinklar till ett 

program samt hur det 

påverkar affektiva 

symtom hos den äldre 

människan. 

Deltagarna gick i 

individuell terapi innan 

gruppterapin där de 

evaluerades, efteråt 

evaluerades de igen.  

n=7 

(0) 

 

Sex av deltagarna upplevde lättnad i 

symtomen efter terapin.  

P 

III 

* Stinson, C, K., 

& Kirk, E. 

(2006).  

Structured 

reminiscence: an 

intervention to 

decrease 

depression and 

Bedöma effekten av 

gruppterapi med 

inriktning 

tillbakablick på livet 

som varit 

Med hjälp av skalor, så 

som GDS, under en 

individuell träff 

bedömdes 

depressionsgraden innan, 

n=24 

(6) 

Depressionsgraden minskade både efter 3 

veckor och efter 6 veckor men 

minskningen var inte signifikant.  

RCT 

I 



IV 

 

increase self-

transcendence in 

older women. 

(reminiscence) på 

depression hos äldre 

kvinnor 

under och efter terapin.  

Stinson, C, K., 

Young, E, A., 

Kirk, E., & 

Walker, R. 

(2010).  

Use of a structured 

reminiscence 

protocol to 

decrease 

depression in older 

women. 

Undersökning av 

effekten av en 

reminiscenceterapi på 

depression hos äldre 

kvinnor.  

GDS användes före, 

under och efter terapin för 

att bedöma 

depressionsgraden.  

n=47 

(0) 

Depressionen hade en signifikant 

minskning efter terapin. 

RCT 

I 

Wang, J-J., Lin, 

Y-H., & Hsieh, 

L-Y. (2011).  

Effects of 

gerotranscendence 

support group on 

gerotranscendence 

perspective, 

depression, and 

life satisfaction of 

institutionalized 

elders. 

Undersöka den 

kliniska effekten av 

gerotranscendensinrik

tad gruppterapi på 

depression hos äldre.  

Data insamlades en vecka 

innan och en vecka efter 

terapin med hjälp av 

skalor, så som GDS. 

n=83 

(7) 

Experimentgruppen hade en minskning av 

depressionsgraden, men den var inte 

signifikant, dock fanns den en signifikant 

skillnad på depressionsgraden mellan 

kontrollgruppen och den exprimentiella 

gruppen. 

RCT 

I 

Wang, J-J. 

(2004).  

The Comparative 

Effectiveness 

Among 

Institutionalized 

and Non-

Institutionalized 

Elderly People in 

Taiwan of 

Reminiscence 

Therapy as a 

Psychological 

Measure. 

Undersökning av 

individuell 

tillbakablickande på 

livet (reminiscence) 

terapi och dess effekt 

på depression.  

Data insamlades innan 

och efter terapin genom 

individuella intervjuer. 

Observationer gjordes 

under själva terapin. GDS 

skalan användes som 

hjälpmedel till att bedöma 

deltagarnas 

depressionsgrad. 

n=52 

(4) 

En signifikant minskning av depression 

efter terapin fanns hos de äldre som var 

placerade på ett boende.  

CCT 

I 
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          BILAGA B 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA C 

 

Tabell 2. 

RUBRIK FÖRFATTARE 

Reminiscense 

Wang, 2004 

Stinson & Kirk, 2006 

Stinson, Young, Kirk & Walker, 2010 

Chao et al., 2006 

Husaini et al., 2004 

Plastow, 2006 

Puentes, 2004 

Aktiviteter 

McCaffrey, 2007 

Chan, Chan, Mok & Tse, 2009 

Hsu et al., 2009 

Karatay & Akkus, 2011 

Spirituallitet 
Ceramidas, 2012 

Wang, Lin & Hsieh, 2011 

Individanpassat 

Baldwin, Pratt, Goring, Marriott & Roberts, 

2004 
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BILAGA D 

 

 Tabell 3. 

FÖRFATTARE Innehåll* Minskning av depression 

Wang, 2004  Reminiscence Äldreboende signifikant minskning av 

depression 

Stinson & Kirk, 2006  Reminiscence Minskning av depression, ej signifikant 

Stinson et al., 2010 Reminiscence, musik Minskning av depression, signifikant 

Chao et al., 2006  Reminiscence, musik Minskning av depression, ej signifikant 

Husaini et al., 2004  Reminiscence, fysisk aktivitet Minskning av depression, signifikant för vissa 

Plastow, 2006 Reminiscence, konst Minskning av depressionssymtom 

Puentes, 2004  Reminiscence Minskning av depressionssymtom 

McCaffrey, 2007 Fysisk aktivitet, Konst Upplevd minskning av depressionsymtom 

Chan et al., 2009 Musik Minskning av depression, signifikant 

Hsu et al., 2009   Upplevd minskning av depressionsymtom 

Karatay & Akkus, 2011 Musik, Fysisk aktivitet, 

Konst/handarbete 

Minskning av depression, signifikant 

Ceramidas, 2012 Spirituallitet, konst Upplevd minskning av depressionsymtom 

Wang et al., 2011 Spirituallitet Minskning av depression, ej signifikant 

Baldwin et al., 2004  Individanpassat program Minskning av depression, signifikant 

* Innehållet är inte huvudinnehållet i artikeln utan ska ses som en vägledning till rubrikerna i diskussionen.  

 

 


