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SAMMANFATTNING 
 
Depressionssjukdomar påverkar den äldres livskvalitet och välbefinnande på ett negativt sätt. 
Äldre personer behöver en längre tid på sig för att kunna känna tillit så att de kan prata om 
sina egna psykiska problem. Det är viktigt att belysa sjuksköterskans omvårdnadsroll i 
samband med depressionssymtom hos äldre. Sjuksköterskor ska i dag bedriva omvårdnad 
med hänsyn till evidensbaserad vård.  
Syftet är att beskriva främjande omvårdnadsåtgärder i samband med depressionssymtom hos 
den äldre. 
Författarna har valt att göra en litteraturöversikt med sökorden nursing, depression, eldrely 
och intervention. Arbetet har inkluderat femton artiklar som har presenterats utifrån två olika 
rubriker egenvård och omvårdnad.  
Resultatet från artiklarna visade att det finns ett flertal olika sätt att hjälpa den äldre att känna 
sig mindre deprimerad, exempelvis olika former av stöd i form av aktivitet genom dagliga 
promenader, lyssna på musik, stödsamtal, bedömning, kontinuerlig uppföljning och 
undervisning i egenvård. Genom omvårdnadsåtgärder kan depressionssymtom hos äldre 
minskas, lindras och livskvaliteten förbättras. Enbart deltagande i vissa enstaka aktiviteter, 
som träningsprogram ledda av sjukgymnaster, visade sig inte medföra minskande 
depressionssymtom. 
Författarnas slutsats är att depressionssymtom kan lindras genom omvårdnadsåtgärder såsom 
fysisk aktivitet, stödsamtal, musik och egenvård. Genom att upptäcka och lindra 
depressionssymtom hos äldre samt aktivt arbeta för att implementera en helhetssyn i olika 
instanser som vårdar äldre personer, ges den äldre möjligheten att ha en bibehållen och god 
livskvalité. 
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INLEDNING  
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2004) skriver att  den internationella 
forskningen visar att 27 procent av männen och 45 procent av kvinnorna riskerar att drabbas 
av depression före 70 års ålder. Depression är ett hälsoproblem hos äldre som försvårar 
personers tillfrisknande från somatiska sjukdomar Socialstyrelsens utredningar räknar psykisk 
ohälsa som en folkhälsosjukdom. En avhandling om depression hos äldre över 85 år visade att 
29 procent av de som undersöktes hade en depression och 67 procent av personerna hade 
pågående antidepressiv behandling. Endast 50 procent hade effekt av behandlingen och det 
fanns brister i kvalitén och uppföljning av behandlingen (Socialstyrelsen, 2008). När 
befolkningen blir äldre kan obearbetade händelser tidigare i livet vara en viktig faktor 
(Kunskapsguiden, 2015). Sjuksköterskans kunskap om pyskisk ohälsa hos äldre gör att hon 
kan hjälpa patienten att återfå sina fysiska och psykiska krafter och en god livskvalité trots att 
både kropp och själ sviktar på grund av sjukdom och ålder. 

 

BAKGRUND 
 
Geriatrik 
 
Ordet geriatrik kommer från grekiska, ordet gregos som betyder att bli gammal och iatros som 
betyder läkare. Geriatrik betyder läran om åldrandets sjukdomar och begreppet äldre 
definieras som en person som är 65 år eller äldre (Dehlin & Rundgren, 2014). 
Geropsykiatri är en specialitet inom psykiatrin med särskild kompetens om psykiatriska 
sjukdomar hos äldre människor. Inom geropsykiatrin arbetar man med äldre människor som 
har allvarliga och komplicerade psykiatriska sjukdomar såsom depressioner, psykoser och 
demenssjukdomar. Det finns sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatrisk omvårdnad 
och som har kompetens i geropsykiatri (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2008). 
 
Ångest 
 
Ångest hänger samman med osäkerhet, bekymmer, nedsatt självtillit och hjälplöshet som ger 
en känsla av att vara spänd, ängslig, nervös, och bekymrad. Ångest kan förstås som en vanlig 
psykisk reaktion på stressande livssituationer, exempelvis sjukdom och kanske 
sjukhusinläggning och hjälpberoende. Tillståndet måste tas på allvar så att en mer permanent 
ångestsjukdom inte utvecklas. Ångest är ett vanligt symtom både vid somatiska sjukdomar 
och vid demenssjukdom.  Nedsatt handlingsförmåga och språkfunktion medför att de 
drabbade inte klarar av olika situationer, och de har svårt att verbalt uttrycka sina problem och 
frågor. Ångest kan ge olika somatiska symtom. De vanligaste är hjärtklappning, yrsel, 
svettningar, magsmärtor, illamående och hyperventilering (Kirkevold et al., 2008). 
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Bedömningsinstrument vid depression och ångest 
 
Det finns olika skalor som kan användas i kartläggning av ångest och depression. Hopkins 
Symtom Checklist (Veijola et al., 2003) och General Health Questionnaire (Dale, Saevareid & 
Söderhamn , 2009) innehåller frågor om både ångest och depression. Montgomery-Åsberg 
Depression Rating Scale [MADRS] är en skala för att kartlägga depression. Geriatric 
Depression Scale [GDS] anses som den bästa skalan för att påvisa depression hos äldre i 
slutenvård och GDS scale 15 anses vara den bästa skalan för att påvisa depression hos äldre i 
primärvården (Mitchell, Bird, Rizzo & Meander, 2009).  

Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2013) skriver att patienter som har medicinska 
problem också har en stresseffekt som mer eller mindre påverkar det psykiska tillståndet. I 
samband med vårdkontakt med sluten eller öppenvård är det nödvändigt att sjuksköterskan 
gör en bedömning av patientens psykiska och psykosociala status.   
Cullum et al. (2007) jämförde psykiatrisk omvårdnad med medicinskt sjukvård av äldre 
patienter som har depressionssymtom. Deras resultat blev att psykiatrisk omvårdnad i 
samband med medicinsk behandling gjorde att patienterna i interventionsgruppen var mer 
nöjda med vården än i kontrollgruppen. Omvårdnadshandlingen bestod i att med hjälp av ett 
frågeformulär identifiera depressionssymtom utifrån givna bedömningsskalor.  

                    
Orems egenvårds teori 
 
Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver Orems teori och hur den utgår ifrån en 
egenvårdsbalans. När personen inte själv kan tillgodose sina omvårdnadsbehov är det viktigt 
att omvårdnaden inriktas på att återställa balansen utifrån patientens förmåga. En persons 
hälsa förändras ständigt genom livets olika faser och upplevelser av helhet skapar 
förutsättningar för socialt, fysisk och psykiskt välbefinnande. En förutsättning till att bibehålla 
hälsa är att människan värnar om sin integritet och kapacitet till egenomsorg. Åtta universella 
egenvårdsbehov är identifierade. Nummer sex, sju och åtta utgår ifrån vikten av balansen 
mellan social interaktion, ensamhet, mänskligt välbefinnande, social gemenskap och om 
önskan att vara normal upprätthålls, förebyggs och befrämjas utifrån individens behov och 
potential. Behoven beskrivs utifrån tre omvårdnadssystem. Fullständigt kompenserande på 
grund av att patientens egenvårdsförmåga inte fungerar på grund av sjukdom. Det andra 
omvårdnadssystemet är ett delvis kompenserande där sjuksköterskan utför 
omvårdnadshandlingar utifrån patientens egna önskan som han eller hon inte själva kan 
utföra. Det tredje systemet är ett stödjande och undervisande system där patienten behöver 
stöd ifrån sjuksköterskan att utveckla sin förmåga att sköta sig själv. Inom ramen av 
omvårdnadssystemen använder sig sjuksköterskan av hjälpmetoder genom att ge både fysiskt 
och psykiskt stöd. Sjuksköterskan skapar förutsättningar i miljön som bidrar till patientens 
lärande och utveckling. När sjuksköterskan planerar omvårdnadshandlingar tillsammans med 
patient och anhöriga läggs ett stort fokus på att samla in data. Patientens omvårdnadsbehov 
identifieras i relation till egenvårdsbehovet och egenvårdsbrister. Anhörigas delaktig och 
patientens egen vilja att ta ansvar tas tillvara i vårdprocessens olika faser vilket i sig innebär 
att sjuksköterskan bör besitta stora kunskaper i att vården utgår ifrån evidensbaserade 
metoder. 
 
Omvårdnadsåtgärder  
 
Ehnfors et al. (2013) beskriver hur sjuksköterskan planerar och utför omvårdnadsåtgärder 
utifrån följande rubriker, stöd, medverkan, miljöanpassning, skötsel, observation och 
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övervakning, träning, specifik omvårdnad, läkemedelshantering, samordning, information och 
undervisning. Avsikten med att utföra och planera omvårdnadsåtgärder är att förebygga 
ohälsa och främja hälsa. Begreppet socialt stöd ses utifrån tre dimensioner vilka är emotionellt 
stöd, instrumentellt stöd och informativt stöd. Emotionellt stöd innebär att patienten har 
förtroliga och nära relationer som är personliga, det instrumentella stödet innebär att patienten 
har tillgång till personer som vid behov kan ge praktisk hjälp och informativt stöd fås ifrån 
personer som kan ge vägledning, råd och information till patienten. 
 
Omvårdnad  
 
Att bli gammal och att bli sjuk påverkar livskvalitet, funktion och livslängd. Det är viktigt att  
sätta upp mål för patientens omvårdnad. Äldre patienter ska få omvårdnad som är utformad 
för just den personen och att omvårdnaden ska minska smärtan, förbättra, eller bevara 
funktionerna och livskvaliteten. För äldre som drabbas av akuta sjukdomar är fysisk och 
psykisk funktionsnivå samt hur många kroniska sjukdomar som drabbat patienten av större 
vikt för prognosen än den akuta sjukdomen i sig (Kirkevold et al., 2008). 
Enligt Ehnfors et al. (2013) ska omvårdnadsdokumentation innehålla en detaljerad 
beskrivning av patientens förmåga, vad han eller hon inte klarar i relation till och i jämförelse 
med behoven i det dagliga livet. I ett omvårdnadsperspektiv är det även väsentligt att 
tydliggöra personens förmåga till resurser, och inte enbart fokusera sig på problem, till 
exempel att en person klarar att ta på sig kläder men inte knäppa knappar, eller saknar 
initiativförmåga till de mest grundläggande vardagliga aktiviteter som att äta upp maten men 
kan utföra aktiviteterna om påminnelse och stöd ges.  

En stor utmaning i kliniskt arbete är att upptäcka de äldre som lider av ångest och depression 
som har debuterat i hög ålder, oftast i samband med sjukdom, inläggning på sjukhus, och 
nedsatt funktionsnivå. De äldre behöver i många fall tid på sig att kunna känna tillit innan de 
säger något om sina psykiska besvär. För sjuksköterskan gäller det att kunna ”skynda 
långsamt”. Det kan vara bättre att samtala djupgående om några få områden än prata ytligt om 
många områden (Kirkevold et al., 2008). 

Thomson, Lang och Annells (2007) beskriver att den ökande frekvensen av psykiska 
störningar hos äldre personer kan bli ett stort problem för sjuksköterskor i många länder. 
Målet är att förbättra den psykiska hälsan hos de äldre samtidigt som befolkningen blir äldre 
och krav ställs på effektiv finansiering av kostnaderna för hälsovård.  

Kirkevold et al. (2008) skriver om patientens förmåga att själv sköta sin personliga hygien 
kan bero på ålder, funktionsnedsättning, sjukdom och på psykiska faktorer. För att god hygien 
ska kunna upprätthållas är det viktigt att äldre med funktionsnedsättning och sjukdom får 
adekvat hjälp. 

Counsill et al. (2000) menar att äldre personer ofta upplever nedsatt funktion efter en sjukdom 
och sjukhusvistelse. Akut omhändertagande av äldre innebär en speciellt utformad miljö, 
patientcentrerad vård inklusive omvårdnadsplaner för att underlätta rehabilitering. Även 
planering av hem miljö är viktig. Akut omhändertagande av äldre på sjukhus förbättrade 
vården för patienterna utan att det medförde ökade kostnader på vården eller längden på 
sjukhusvistelsen.  

Appelros, Nydevik och Tarent (2006) genomförde en studie i Sverige där de undersökte 
boendemiljön och hjälpbehovet av aktiviteter i det dagliga livet [ADL] på personer före och 
ett år efter de drabbades av stroke. Studien visade att hjälpbehovet ökade för de 
strokedrabbade personerna och att det var oftast kvinnor som hjälpte sina män hemma. Ålder, 
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om de var ensamboende, svårighetsgraden på stroke, kognitiv nedsättning, hjälpbehovet med 
sin ADL efter stroke och depression var skäl för att kunna få komma till ett särskilt boende.  
Socialstyrelsen (2008) skriver om äldres psykiska ohälsa att det är en utmaning för 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården att både identifiera depressioner med hjälp av 
anpassade diagnostiska instrument, att förebygga depression, stödja den äldre i dennes dagliga 
liv och att adekvat behandling sätts in.  

Psykisk och fysisk ohälsa hos äldre  

Ehnfors et al. (2013) skriver om betydelsen av psykosociala faktorer i omvårdnaden av 
patienten. Emotionella reaktioner kan förändra den egna självbilden och förmåga till 
egenvård. Många patienter känner inte igen sig när de drabbats av sjukdom och upplever 
förändringar i sitt psykologiska välbefinnande vilket kan ha ett samband i patientens 
relationer, sociala sammanhang och den egna tillfredställelsen. Känslan att inte må bra är inte 
alltid kopplat till sjukdomen eller nedsatt funktion som patienten drabbats av. Det är viktigt att 
sjuksköterskan låter patienten berätta om sina känslor, visar intresse, ger samtalet tid och 
använda öppna frågor som bjuder in till att berätta hur ”jag” mår. Det finns alltid ett samspel 
mellan det fysiska och psykiska statuset, till exempel kan känslor som hoppfullhet, fruktan, 
förtvivlan och förnekande påverka sjukdomsförloppet. Motsatsen är när sjukdomen direkt 
påverkar upplevelser och känslor via hormoner och nervbanor men också genom till exempel 
törst, hunger, trötthet och muskelsvaghet. Dom flesta människor drabbas någon gång i livet av 
nedstämdhet, oro eller sorg. Känslorna kommer oftast när patienten drabbas av sorg eller när 
en nära anhörig avlider eller blir svårt sjuk eller när personen får problem i nära relationer 
eller vid socioekonomiska problem. Upplevelser av sorg och nedstämdhet under en längre 
period kan ha negativa effekter på patientens hälsa med ökad sjuklighet och för tidig död. Ett 
okomplicerat tillstånd kan leda till allvarlig depression om den inte uppmärksammas och att 
patienten får behandling.  

Socialstyrelsen publicerade 2008 rapporten Äldres psykiska ohälsa. Den allmänna synen på 
psykisk ohälsa har under olika tider bidragit till utanförskap och stigmatisering hos de som 
drabbats. Många känner en rädsla att tala om att ha drabbats av psykisk sjukdom och själva 
åldrandet i sig kan skapa en stigmatisering över att förlora sin identitet och inte vara som alla 
andra man är inte man eller kvinna man är bara äldre. Det är inte ovanligt att äldre hellre 
beskriver kroppsliga symtom än att tala om sina psykiska symtom. Även vårdpersonalens 
föreställning om hur äldre ska vara kan bli ett hinder för den äldre att berätta hur han eller hon 
mår. Åldrandet innebär en ökad risk för psykisk och fysisk sjukdom, ytterligare risker är 
psykologiska och sociala faktorer som nedsatt funktionsförmåga, social identitet eller förlust 
av en partner (Socialstyrelsen, 2008). 

Tidigare forskning har påvisat att det finns ett samband mellan fysisk och psykisk ohälsa hos 
äldre. Adamis och Ball (2000) studerade förekomst av fysisk ohälsa hos äldre patienter med 
psykiska diagnoser och om den fysiska åkomman hade något samband med det psykiska 
tillståndet. Data samlades in på två psykogeriatriska avdelningar och man studerade och 
jämförde 79 hälsojournaler där 75 procent av personerna hade minst en fysisk sjukdom. Vid 
depression var det vanligast förekommande att patienterna drabbats av högt blodtryck, 
diabetes och hjärtkärl sjukdom jämfört med gruppen med schizofreni och affektiva störningar 
och i den senare gruppen var det låg förekomst av diabetes och endokrina sjukdomar.  
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Depression 
 
Förekomst av depression hos äldre har uppmärksammats de senaste åren. Symtomen skiljer 
sig mellan yngre och äldre, hos äldre är att de söker vård för kroppsliga symtom framför 
psykiska symtom. Socialstyrelsen bedömer att depression hos äldre är omfattande och de 
säger nu att det är ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2008). 
SBU (2004) beskriver begreppet depression hos äldre och att beskrivningen är motsägelsefull 
en del studier säger att det lika hög frekvens av depressionssjukdomar hos äldre som hos 
yngre vuxna och en del studier visar att det är en minskning av depression hos äldre än i 
gruppen yngre vuxna. Skillnaden ligger i hur begreppet definieras. Depression hos äldre är 
oftast mildare men mer långvarigt jämförelse med yngre. Identifierad riskfaktor vid somatisk 
sjukdom är depression som i sig kan förvärra sjukdomstillståndet. 
SBU (2004) har granskat hur två samhällen utanför Lund studerat psykisk ohälsa sedan 1947 
en prospektiv studie som fortfarande är pågående. I starten ingick 2500 personer och 
ytterligare 1000 personer tillkom efter tio år. Forskarna i Lundby studien har funnit flera 
riskfaktorer för insjuknande i depressionssjukdom bland annat har studien tittat på 
personlighetsdrag och funnit att tidigare ångeststörning och nervositet ökade risken för 
insjuknande i depression och forskarna fann att depression var vanligare hos kvinnor än män. 
Bergdahl, Allard och Gustafsson (2011) undersökte förekomsten av depression hos mycket 
gamla personer med demens sjukdom och bland de som inte har någon demenssjukdom samt 
om det fanns några skillnader i tillhörande faktorer mellan människor med eller utan 
depression under likvärdiga förhållanden. Förekomst av depression var signifikant högre i 
gruppen med demenssjukdom än i gruppen utan demenssjukdom. I gruppen med 
demenssjukdom angavs förlusten av ett barn som den största orsaken till depression och i 
gruppen utan demenssjukdom angavs medicinering av bensodiazepiner, analgetika, oförmåga 
att ta sig ut och förlust av ett barn. Sammanfattningsvis kom forskarna fram till att bland de 
mycket gamla med demenssjukdom är det vanligare med depressionssymtom än hos äldre 
som inte har någon demenssjukdom. Forskarna kom även fram till att det finns en 
underdiagnostisering i båda grupperna och att det finns skillnader i hur personerna upplever 
sin depression.  

Aziz och Steffens (2013) skriver om psykologiska och sociala variabler är ofta sammanflätade 
och det är viktigt med förståelsen för vad som är orsaken till att drabbas av depression sent i 
livet. När äldre som behöver bo på ett äldre boende har det identifierats följande existentiella 
frågor till depressionstillstånd, vad är meningen med livet?, hur ska jag klara mig i den här 
miljön?, min autonomi? Faktorerna gavs en större betydelse än de traditionella riskfaktorerna 
som sjukdom och handikapp.  

Vårdguiden 1117 skriver om depressionssjukdomar, symtom på depression, när det är aktuellt 
att söka hjälp och råd vad den som drabbas kan göra för att lindra symtomen. Äldre kan vara 
mera mottagliga för att drabbas av depression vilket kan bero på olika orsaker som brist på 
viktiga näringsämnen som till exempel vitamin B12, folsyra och fettsyror. En ökad känslighet 
för att drabbas av depression kan även bero på en förändrad känslighet i hjärnan och är inte 
heller ovanligt i samband med fysiska sjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, stroke, demens 
eller Parkinsons sjukdom. 

Problemformulering 
Depression hos äldre, personer över 65 år är ett vanligt förekommande och ett allvarligt 
sjukdomstillstånd som kan leda till en betydande försämring av livskvalitet och en ökad risk 
för att dö i förtid. Eftersom befolkningen blir äldre kommer fler att drabbas. Uppskattningar 
tyder på att depression är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar hos äldre personer 
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i början av 2020- talet, efter hjärt- och kärlsjukdomar, sett ur ett globalt perspektiv. Det finns 
ett antal olika former av behandlingar vid depression. Behandling med antidepressiva 
läkemedel har visat sig i tidigare gjorda studier att läkemedel ofta ger biverkningar som kan 
innebära särskilda problem för äldre sköra personer över 65 år. Psykologisk behandling i form 
av problemlösningsterapi kan minska depressionssymtom hos personer över 65 år med 
sviktande hälsa, men tillgången till sådan behandling är begränsad. Effekter av övrig 
psykologisk behandling samt effekter av fysisk aktivitet behöver undersökas i fler och större 
studier som avser både nytta och risk vid depression hos äldre (SBU, 2015). 
Enligt (Kirkevold et al., 2008) är det viktigt att sjuksköterskan i sitt kliniska arbete upptäcker 
äldre patienter som lider av depression. Äldre personer behöver oftast en längre tid på sig för 
att kunna känna tillit så att de kan prata om sina egna psykiska problem.  
Författarna ser vikten av att mot denna bakgrund beskriva sjuksköterskans omvårdnadsroll 
samt omvårdnadsåtgärder i samband med depressionssymtom hos äldre.  

SYFTE 
 
Att beskriva främjande omvårdnadsåtgärder i samband med depressionssymtom hos den 
äldre. 
 
METOD 
 
Val av metod 
 
Författarna har valt att göra en litteraturöversikt för att beskriva sjuksköterskors 
omvårdnadsåtgärder i samband med depressionssymtom hos den äldre. Henricson (2014) 
skriver att syftet med en litteraturöversikt är att ge ett underlag för att bedriva evidensbaserad 
vård och ge kunskap om aktuell forskning i ämnet. Cronin, Ryan och Coughlan (2007) skriver 
att vid en litteraturöversikt görs en kritisk analys över tillgänglig relevant forskning. 

Urval 
Henricson (2014) skriver om studiers inklusionskriterier exempel på kriterier kan vara ålder, 
kön, sjukdom. Författarna har valt att inkludera personer som är 65 år eller äldre, artiklar som 
handlar om depressionssymtom, geriatrik, omvårdnad, omvårdnadsåtgärd, intervention och 
som innehåller omvårdnadsforskning och artiklar som är skrivna på engelska. Även studier 
som gjorts i Sverige och i Finland vilka besvarade syftet i vår studie inkluderades i studien. 
Artiklarna skulle vara i full text, inte vara äldre än tio år (2004-2014). För att artiklarna ska 
vara relevanta och av hög kvalitet var ett kriterie att artiklarna skulle vara peer-reviewed, 
oberoende granskade av kvaliteten (Willman,Stolz och Bahtsevani, 2013). Författarna har 
exkluderat artiklar som handlar om depression vid demenssjukdom och att artiklarna inte har 
varit reviews. 
 

Genomförande 
 
Databas och sökord 
 
Valet av sökord ska baseras på arbetets syfte, vilket enligt Forsberg och Wenström (2013) är 
viktigt för att hitta de artiklar som är mest relevanta. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 
skriver för att identifiera relevanta studier kan sökningen kompletteras med en manuell 
sökning i sökta artiklars referenslistor eller i från tidskrifter. Författarna sökte artiklar i två 
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olika databaser, PubMed och Cinahl eftersom omvårdnad är sjuksköterskans 
forskningsområde. Enligt Forsberg och Wengström (2013) publiseras omvårdnadsartiklar i 
dessa databaser. I PubMed gjordes sökningen med hjälp av MeSH-termer. Även manuella 
sökningar genomfördes i PubMed. Sökning gjordes med följande MeSH-termer: nursing, 
depression, elderly och intervention. Databearbetningen har gjorts tillsammans, via 
högtalartelefon, mailkontakt och individuellt. Författarna läste först artiklarnas titlar och om 
titeln var intressant relaterat till arbetets syfte lästes artiklarnas abstrakt. Svarade abstraktet på 
arbetets syfte lästes hela artikeln sedan, och granskades gällande kvalitet och trovärdighet för 
att sedan inkludera den i arbetet.  Om artikeln inte fanns i full text online beställdes den hem 
via biblioteket. Flertal artiklar sållades bort redan vid läsning av titeln då det framkom att 
fokus inte handlade om omvårdnadsåtgärder.   

Databearbetning  
 
Databearbetningen har gjorts tillsammans, via högtalartelefon, mailkontakt och individuellt. 
När beslut tagits om vilka artiklar som skulle inkluderas i studien delades artiklarna in i olika 
kategorier. När beslut tagits om vilka artiklar som skulle inkluderas i studien delades 
artiklarna in i olika kategorier. Enligt Rosen (2014) är det viktigt att värdera studiernas 
kvalitet. För att värdera studiernas kvalitet har Sophiahemmet Högskolans 
bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 
kvantitativ och kvalitativ metodinsats, modifierad utifrån SBU och Stiftelsen för strategisk 
forskning [SSF] (1999) och Willman et al. (2006). Kvalitet har bedömts som antigen hög eller 
medel och redovisas i Matrisen, se bilaga I.  
 
 
Söktabell 
Tabell 1 
 
Datum/ 
Databas 

Begränsningar Sökord 
 

Antal 
träffar 

Granskade 
Abstract 

Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

150112 
Pub Med 
 
 

full text 
age 65+ 
2004-2014 
english 
 

Nursing 
depression 
elderly not 
dementia 

397 10 10 6 

150112 
Pub Med 

full text 
age 65+ 
2004- 2014 
english 
 
 

Geriatric 
depression 
and nursing 
not 
dementia 

89 10 8 7 

150201 
Pub Med 

full text 
age 65+ 
2004-2014 
english 
Sverige 
 
 

Depression 
nurses 
intervention 
elderly  

6 6 2 1 

150201 
Pub Med 

full text 
age 65+ 

Elderly 
depression 

4 4 4 1 
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2004-2014 
english 
Finland 
 
 

nursing care 
intervention 
 

   496 30 24 15 
 

Forskningsetiska övervägande 
 
Henricson (2014) skriver om hur viktigt det är när studenten läser vetenskapliga artiklar att en 
bedömning görs utifrån studiens trovärdighet. Frågor som författarna bör ställa är bland annat 
om forskarna har valt en lämplig metod för att få svar på studiens syfte och att studiens 
sammanhang beskrivs så noggrant som möjligt. I en litteraturstudie är det inte alla som tänker 
på att etiska frågeställningar väcks och att det finns risk för feltolkningar då studentens 
språkkunskaper kan vara begränsade eller att studenten inte har tillräcklig metod kunskap.  
Författarna har hela tiden haft detta i åtanke då engelska inte är vårt modersmål och har inte 
heller medvetet förvrängt eller ändrat redovisat resultat.  

RESULTAT 
 
Författarna har valt att presentera resultatet uppdelat utifrån rubrikerna egenvård och 
omvårdnad. Rubriken omvårdnad presenteras med två underrubriker musik och fysisk 
aktivitet. 
 
 
Egenvård 
 
Fyra av femton artiklar uppvisar att psykisk ohälsa och depressionssymtom kan påverkas 
genom olika egenvårdsprogram. (Marek et al.,  2013; Oranta, Luutonen, Salokangas, 
Vahlberg och Leino-Kilpi, 2012; Van der Meulen et al., 2013; Mårtensson, Strömberg, 
Dahlström, Karlsson & Fridlund, 2005).  
Marek et al. (2013) gjorde en studie där patienter med komplexa medicineringar och 
sjukdomstillstånd gavs möjlighet att fortsätta bo hemma med hjälp av läkemedelsautomat och 
hembesök av sjuksköterska. Läkemedelsautomaten var programmerad för att påminna 
patienten om att ta sin medicin genom olika signaler.  Sjuksköterskan hjälpte till med 
medicineringen och tekniken. Bland annat användes GDS skalan för att utvärdera 
depressionssymtom.  
Oranta et al. (2012) utvärderar i sin studie sambandet mellan depressions fokuserad personlig 
rådgivning och vårdkonsumtion i samband med hjärtinfarkt. Studien visar att genom att 
patienten får en individuell rådgivning efter hjärtinfarkt kunde forskarna se en minskning av 
slutenvård.  
Van der Meulen et al. (2013)  fann att de som fick rådgivning hade färre depressionssymtom 
efter 1 år än kontrollgruppen. I Interventionsgruppen minskade depressiva symtom från 12.9 
procent till 10.9 procent efter 12 månader. I kontrollgruppen ökade däremot depressiva 
symtomen från 12.8 procent till 13.8 procent.  
Mårtensson et al. (2005) utförde en sjuksköterske-ledd intervention för att se hur 
primärvården kan sköta egenvårdsutbildning för patienter med hjärtsvikt, i 
egenvårdutbildningen ingick mätningar av hälsorelaterade parametrar där depression var en 
av parametrarna. Interventionen innehöll egenvårdsutbildning i att leva med hjärtsvikt till 



                    9 
 

patient och anhöriga. Uppföljning gjordes av sjuksköterska med ett telefonsamtal en gång i 
månaden under en tolvmånadersperiod. Resultatet visade att för kvinnorna i 
interventionsgruppen hade depressionssymtomen minskat och man bibehöll sin hälsa och 
livskvalitet längre än i kontrollgruppen. 
 
 
Omvårdnad 
 
I sex av femton artiklar undersökte forskarna omvårdnadsåtgärder vid tecken på depression. 
(Moon et al., 2013; Markle-Reid et al., 2014; Gur-Yaish, Zisberg, Sinoff och Shadami, 2013; 
Yeung, Kwok och Chung, 2012; Mitchell et al., 2009 & Lamers et al., 2010). 
Moon et al. (2013) undersökning gick ut på att hjälpa patienten att skriva sin livshistoria. 
Tjugosex patienter intervjuades fem gånger under en åtta veckorsperiod. Forskarna fann en 
signifikant minskning av depressions symtom i interventionsgruppen än i kontrollgruppen om 
tolv deltagare. Depressionspoängen mättes med hjälp av GDS skalan.  
Markle-Reid et al. (2014) utförde en intervention bland äldre med depressiva symtom som 
fick hjälp av hemtjänsten. Resultatet visade att depressiva symtom och ångest minskade och 
livskvalité ökade för patienter som fick hälsofrämjande insatser i hemsjukvård. Signifikant 
minskning observerades i användning av sjukhusvård, ambulanstjänster och akutbesök under 
perioden som studien pågick.  
Forskarna Gur-Yaish, et al. (2013) utforskade effekter av olika typer av stöd för äldre vuxna 
med depressiva symtom när de behövde sjukhusvård. De olika stöden var psykologiskt stöd, 
instrumentellt stöd som innebar att man fick hjälp av sjukhuspersonalen med till exempel att 
klä på sig och att äta, övervakning av instrumentellt stöd innebar att patienten även fick hjälp 
av anhöriga eller en vän och att patienten uppdaterades om sin behandling och 
sjukdomstillstånd. Resultatet från studien visade att psykologiskt stöd ifrån informella 
vårdgivare hade en negativ påverkan på depressiva symtom och instrumentellt stöd hade en 
positiv påverkan till depressiva symtom bland de patienter som klarade sig helt själva innan 
de lades in på sjukhus. Övervakning av instrumentellt stöd och förklaring till det medicinska 
tillståndet var inte relaterat till depressiva symtom.  
Yeung et al. (2012) undersökte om kamratstöd på äldre boende minskar depressiva symtom 
resultaten av studien visar att kamratstöd bidrar positivt till den psykologiska välbefinnande 
hos boende på sjukhem. 
Lamers et al. (2010) gjorde en studie på 361 patienter i primärvården i Holland, där de 
undersökte om en liten psykologisk behandling kan minska depressionen hos kronisk sjuka 
äldre patienter med diabetes och kroniskt obstruktiv lungsjukdom med depressionssjukdom. 
Studien pågick i nio månader och fyra specialutbildade sjuksköterskor gjorde undersökningen. 
Sjuksköterskor hade fått fyra dagas utbildning av psykiatriker och allmänläkare om hur 
depressionssymtom kan upptäckas, kognitiv beteendeterapi och egenvård. Den psykologiska 
behandlingen var en kombination av kognitiv beteendeterapi och egenvård, den centrala delen 
i behandlingen var problemlösning och förklaring till negativa händelser.  Resultatet av 
undersökningen var att patienter med diabetes och depression i interventionsgruppen som fick 
psykologisk behandling hade signifikant färre depressiva symtom och bättre livskvalitet än 
patienterna med diabetes och depression i kontrollgruppen. 
Mitchell et al. (2009)  undersökte effekten av en kort - och långsiktig psykosocial stödterapi 
som tillägg till antidepressiv behandling för att minska på post-stroke depressionen och 
förbättra funktionen. I studien deltog 101 patienter i fyra sjukhus i USA och gjordes under 
2002-2007. Deltagarna träffade sjuksköterskan nio gånger under åtta veckor. Patienterna hade 
drabbats av Stroke inom fyra månader och visade kliniskt depression. Deltagarna fick lära sig 
specifika problemlösningar och olika strategier för att minska eller förhindra beteende- och 
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humörsvängningar. Stödterapin gick ut på att öka graden av sociala och fysiska aktiviteter för 
patienterna. Familjemedlemmar uppmuntrades att delta i stödterapin. Resultatet visade att 
svårighetsgraden på depressionssymtom minskade vid 12 månader efter studiens start. 
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) användes vid mätning av depressionssymtom.  
  
Musik  
 
Tre av femton artiklar (Chan, Chan, Mok och Tse, 2009; Chan, Wong, Onishi & Thayla 2011; 
Myskja & Nord, 2008) undersökte musikens betydelse vid depressionssymtom hos äldre. 
Chan et al. (2009) fann forskarna i interventionsgruppen en statiskt signifikant skillnad i 
minskning av depressionssymtom i jämförelse med baseline. Efter fyra veckor fann forskarna 
en statistisk signifikant skillnad i minskning av blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens 
i jämförelse med kontrollgruppen. Chan et al. (2011) forskarna undersökte om graden av 
depressionssymtom minskade genom att lyssna på musik. Resultatet visade en signifikant 
minskning av depressions symtom i gruppen som lyssnade på musik, jämfört med gruppen 
som inte lyssnade på musik. Myskja & Nord (2008) gjorde en studie på ett sjukhem i Norge 
där författarna undersökte om det blir förändringar i depressionssymtom på boende som 
saknar regelbunden musikterapi. Musikterapi genomfördes 45- minuter två gånger i veckan på 
tre sjukhemsavdelningar sedan år 1999, de boende fick ingen musikterapi från oktober 2003 
till januari 2004. Resultatet visade en signifikant minskning på depressionssymtom när de fick 
regelbunden musikterapi. I undersökningen användes MADRS skalan.  
 
Fysisk aktivitet 
 
Två av femton artiklar (Ellard, Thorogood, Wood, Seale & Taylor, 2014;  Underwood et al., 
2013) undersökte om fysisk aktivitet kan minska symtom på  depression hos äldre boende på 
äldre boenden.  
Ellard et al. (2014) utförde en intervention som leddes av sjukgymnaster för att se om 
införande av mer fysisk aktivitet på äldre boendena kan minska depressiva symtom hos de 
äldre genom kulturförändringar och personalutbildning. Antalet deltagare var 172 vilket 
motsvarade trettiosex procent  som deltog en gång i veckan och i gruppen äldre med 
depressionssymtom var deltagandet lägre. Majoriteten av de som deltog i studien var sköra 
äldre som endast kunde utföra rörelser sittande. Signifikanta skillnader fanns mellan de som 
var deprimerade vid baseline mot de som inte var deprimerade efter att de deltagit i fysisk 
grupp aktivitet.  
Underwood et al. (2013) undersökte om ett 45 minuter långt träningsprogram som leddes av 
sjukgymnaster två gånger i veckan skulle minska på depressionssymtom hos boende på 
vårdhem i Storbritannien. Resultatet visade att träningsprogrammet inte minskade på 
depressiva symtom 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Val av metod   
 
En litteraturöversikt valdes som metod eftersom en sammanställning av aktuell forskning 
inom området var önskvärt för författarna. Fördelen med vald metod var att ett brett resultat 
kunde hittats och studierna var kritiskt granskade. Författarna sökte artiklar vilka var 
publicerade de senaste tio åren det vill säga 2004-2014. I PubMed hittades alla artiklar om 
aktuella studier inom området. Artiklarna är kvalitetsgranskade med hjälp av 
bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 
kvantitativ och kvalitativ metodinsats, modifierad utifrån SBU & SSF (1999) och Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006). 
På vilket sätt studieupplägget ska bedrivas beror på frågeställningen med hänsyn taget om 
detta är möjligt och etiskt försvarbart. För att på bästa sätt utvärdera effekter av olika 
behandlingsmetoder ger randomiserade kontrollerade försök (RCT= randomised controlled 
trial) i regel säkraste slutsatserna (Rosen 2014). De flesta artiklar som författarna har använt 
sig av i sin studie är randomiserade studier. 
 
 
Genomförande 
 
Under insamling av data hade författarna till en början för många sökord som inte gav något 
resultat i sökningen mot författarnas syfte. Författarna hade även flera oplanerade bortfall på 
grund av att vid närmare granskning av artikel så svarade de inte mot syftet. Under pågående 
sökning såg författarna att det fanns en möjlighet att genom en manuell sökning få ytterligare 
svar på syftet med litteraturstudien. Söktermerna varierades i olika kombinationer för att få 
fram vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet att belysa omvårdnadsåtgärder vid 
depressionssymtom hos äldre. 
Vi har vid ett flertal tillfällen läst igenom artiklarna och svårigheten har varit att översätta den 
engelska texten till svenska utan att förlora innebörden. Att göra en litteraturöversikt innebär 
att vårt grundantagande har varit att forskarna till valda artiklar har gjort etiska övervägande 
som godkänts av en etisk kommitté och att deltagarna i studien har givit sitt samtycke till att 
delta. Antagandet från författarnas sida stärks utifrån att samtliga artiklar enligt 
inklusionskriterierna är peer-reviewed. Henricson (2014) skriver om hur viktigt det är när 
studenten läser vetenskapliga artiklar att det görs en bedömning utifrån studiens trovärdighet. 
Henricson (2014) ger förslag på hur författarna ska presentera sitt arbete utifrån granskning, 
datainsamling, analys och hur de har påverkats av att det är första gången som författarna har 
utfört en litteraturstudie. Det är viktigt att reflektera över den nya kunskapen och se vad som 
kunde har gjort på ett annat sätt och hur en framtida litteraturstudie kan komma att se ut. 
Willman et al. (2006) skriver om att sökningar i databaser ger olika typer av utfall utifrån 
relevans och precision. Vid sökning i olika databaser är det viktigt att man ändrar sök 
strategin utifrån vald databas. Efter sökning i olika databaser av artiklar bedömde författarna 
att 24 var relevanta att använda sig av. Artiklarna översattes, granskades och sammanställdes. 
15 av de 24 artiklarna kom till användning vid redogörelse för resultatet och resterande av 
artiklarna har använts i bakgrunden och i resultatdiskussionen. Samtliga artiklar har varit 
skrivna på engelska och största utmaningen har varit att översätta texterna och vår strävan har 
hela tiden varit att svara upp mot syftet. Studiens styrka är att resultat baseras på relativt nya 
artiklar, där de flesta är högst tre år gamla. Artiklarna baseras på forskning och studier vilka 
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har hög eller medelhög kvalitet. Att författarna valt artiklar från länder inom och utanför 
Europa kan ses både som en styrka och en svaghet på grund av kulturella skillnader i 
omvårdnad av äldre. I författarnas dagliga arbete är det dock en styrka att kunna se den 
kulturella skillnaden för att på bästa sätt kunna möta upp den äldre patientens behov.  
  
 
Urval 
 
Vid sökning av artiklar valde författarna bort studier på patienter med demenssjukdom då 
depression är vanlig symtom hos patienter med demens sjukdom. Medicinska forskningsrådet 
(2003) skriver även om att forskare ska vara särskilt försiktiga med forskningsprojekt om 
deltagarna har känslomässiga eller intellektuella handikapp ska forskarna då anta att 
personerna inte har en egen förmåga att bedöma vad det innebär att delta i studien eller kunna 
ta ställning till om det medför några risker att delta. Av den anledningen har författarna valt 
bort att ta med studier som tar upp depression hos patienter med demens diagnos. 
Inklusionskriterier för artiklarna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska alternativt 
på svenska. Artiklarna skulle inte vara äldre än tio år (2004-2014) och att de skulle vara peer 
reviewed. Artiklarna skulle vara originalartiklar och svara på syftet i litteraturstudien. 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) skriver att en artikel som är peer reviewed är granskad 
av experter inom området. 

Resultatdiskussion  
 
Syftet med omvårdnadsåtgärder vid depressionssymtom hos äldre är att öka livskvalité och 
minska depressionssymtom hos den äldre patienten. Författarnas uppfattning är att det är 
mycket viktigt att depressionssymtom hos äldre uppmärksammas så att patienterna får hjälp 
när de har kontakt med sjukvården. Det är inte ovanligt att den äldre när han/hon inte kan 
skrivas ut till det egna boendet efter sjukhusvistelsen kan drabbas av depressionssymtom. 
Situationen kan också vara omvänd, att den äldre hamnar i en depression för att det inte finns 
något alternativt boende än att skrivas ut till det egna boendet. Det är inte ovanligt att 
slutenvården hjälper patienten att ta den första kontakten med kommunen och att 
vårdplaneringen sker innan patienten skrivs ut till hemmet eller till annat boende. För att 
förbättra den sociala situationen för den äldre personen som bor hemma kan dagverksamheten 
och olika stödkontakter, exempelvis kurator, sjuksköterska och fysioterapeut vara till hjälp. 
 
Eftersom människans hälsa förändras under hela livet är det viktigt att identifiera olika 
omvårdnadsbehov hos den äldre människan. Enligt Orems omvårdnadsteori som beskrivs av 
Wiklund Gustin och Lindwall (2012)  är det viktigt att sjuksköterskan utför 
omvårdnadshandlingar utifrån patientens egna behov vilket ökar psykiskt, socialt och fysiskt 
välbefinnande.  
 
Även om författarna inte har valt studier som har belyst kostnader i samband med depression 
tror vi att det är mer kostnadseffektivt att den äldre erhåller de åtgärder som han eller hon 
behöver tidigt i depressionsfasen. Några av våra artiklar har undersökt om förebyggande 
åtgärder i form av att stödsamtal kan minska återinläggning till slutenvård. Sjuksköterskors 
kunskap om psykisk ohälsa hos äldre bör öka för att kunna möta upp det ökade behovet av 
geriatrisk vård. Genom forskning i ämnet kan sjuksköterskan förslagsvis ta fram riktlinjer och 
strategier för vårdpersonal så att patientens depressionssymtom uppmärksammas och tas på 
allvar. 
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När äldre patienter som är akut sjuka får omvårdnad ställs stora krav på vårdgivaren. Vården 
som ges ska vara av bra kvalité med målet att patienterna ska återfå sitt hälsotillstånd innan de 
blir akut sjuka. Sjuksköterskan har en viktig roll i att samordna arbetet som medför bästa 
behandling för patienterna. Kartläggning av funktionsförmågan, diagnostik samt adekvat 
behandling är viktigt få att uppnå bra behandlingsresultat. Vårdplanering och speciell 
planering för utskrivning bör börjas redan första dagen när patienten läggs in på sjukhuset 
(Kirkevold et al., 2008). Lyne, Moxon, Sinclair, Young, Kirk och Ellison, (2006) refererar till 
tidigare forskning att cirka 40 procent av äldre boende på sjukhem har betydande symtom på 
depression. Målet med deras studie var att ta fram en utbildning och vårdplanerings strategi 
till vårdpersonalen för att upptäcka och minska risken för depression hos patienter boende på 
114 sjukhem i North Yorkshire, Storbritannien. Äldre teamet för psykisk ohälsa erbjöd all 
vårdpersonal en kort utbildning om psykisk ohälsa och individuell vårdplanering i syfte att 
lindra depression och hitta andra faktorer som har bidragit till depression. Utbildningen var 
mycket uppskattad av vårdpersonalen och cheferna. Kliniskt signifikanta förbättringar i 
depressionspoäng var förknippade med genomförandet av vårdplanering och att man använde 
sig av Geriatriska Mental State Schedule-Depression Scale. Vårdplaneringen gjorde att de 
boende kände ett större förtroende för personalen.  
 
Socialstyrelsen (2012) skriver om att välbefinnande för den äldre ger en känsla av 
meningsfullhet i tillvaron. För att kunna känna detta är det viktigt att äldreomsorgen erbjuder 
olika typer av samvaro och stärka den äldres självkänsla och göra det möjligt att vistas i god 
närmiljö. Att den äldre kvinnan eller mannen ges möjlighet att fortsätta att leva utifrån tro, 
livsåskådning och kultur. Stöd ska ges för att möjliggöra för den äldre att hålla kontakt med 
vänner eller föreningsliv. Möjlighet till fysisk aktivitet utifrån den egna förmågan och att 
kunna vistas utomhus varje dag kan ge ett ökat välbefinnande.  
För äldre personer är det vanligt att de inte utför några intressanta aktiviteter när de hamnar 
exempelvis på ett äldreboende. Det är därför viktigt att de äldre får möjlighet till intressanta 
aktiviteter som inte får kännas som ett tvång att delta i. De sociala och fysisk aktiviteter kan 
förebygga försämrad livskvalitét och funktionsnedsättning. Aktiviteter ska planeras utifrån 
den äldres resurser och behov (Kirkevold et al., 2008).  
Aktivitet i form av ett 45- minuters lång träningsprogram två gånger i veckan är dock inte 
tillräckligt som omvårdnadsåtgärd för att minska depressionssymtom (Underwood et al., 
2013). 
 
Att bli lyssnad på och få hjälp med att skriva ned sin livshistoria har en stor betydelse för den 
äldre. Moon et al.(2013) har gjort en studie som indikerar att skriva sin livshistoria har en 
positiv effekt på äldre som uppvisar depressiva symtom. Under skrivprocessen får 
sjukvårdspersonalen en bättre förståelse för den äldres underliggande orsaker till att de 
uppvisar symtom på depression. De nuvarande rönen tyder på att vårdpersonal med adekvat 
utbildning kan engagera och hjälpa äldre patienter i att teckna ned sin individuella livshistoria. 
Vårdkvalitén förbättras och lyfter fram vikten av att flera metoder behövs för att förstå de 
mentala och fysiska aspekter av depression bland äldre och hur sjukvårdspersonal kan bidra 
till ett hälsosamt åldrande. Medelåldern hos de som deltog i studien var 70 år. I 
interventionsgruppen deltog 14 personer och 12 personer deltog i kontrollgruppen.  
Omvårdnadsåtgärd i form av fysiskt och psykiskt stöd och undervisning för patienter som har 
fått en allvarlig sjukdom har visat sig ha en minskande effekt på depressionssymtom.  
Meulen et al. (2013) gjorde en randomiserad kontrollerad studie där de undersökte om det 
fanns skillnad på depressionssymtom hos patienter som hade huvud- och halscancer när de 
fick sjuksköteledd rådgivning under ett år och patienter som inte fick det. 205 patienter med 
huvud- och halscancer ingick i studien. 103 patienter deltog interventionsgruppen och 102 
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patienter deltog i kontrollgruppen. Patienterna fick träffa samma sjuksköterska sex gånger 
under ett år, 45-60 minuter varje gång. Sjuksköterskan frågade patienten om hemsituation, 
fysisk funktion, social funktion, mental funktion och omvårdnadsåtgärder.  Två deltagare i 
interventionsgruppen och två i kontrollgruppen hade fått religiös vägledning. Resultatet av 
undersökningen blev att depressionssymtomen i interventionsgruppen minskade från 12.9 
procent till 10.9 procent och i kontrollgruppen ökade från 12.8 procent till 13.8 procent. 
Enligt Kirkevold et al. (2008)  ska sjuksköterskan definiera patientens särskilda behov av 
omvårdnad och sätta mål för omvårdnaden tillsammans med patienten för att förbättra 
patientens livskvalitét och bevara funktionen.   
 
Oranta et al. (2010) undersökte sambandet mellan depressions fokuserad personlig rådgivning 
och vårdkonsumtion i samband med hjärtinfarkt. I studien ingick 101 deltagare med ålder 75 
år eller yngre. I interventionsgruppen ingick 51 personer och i kontrollgruppen 50 personer. 
Resultatet av studien blev att 6-18 månader efter utskrivning från sjukhuset behövde 
deltagarna i interventionsgruppen använda mindre specialiserad sjukvård än deltagarna i 
kontrollgruppen.  
 
Gur-Yaish et al. (2013) skriver att depressiva symtom hos äldre kan anses som en tyst 
epidemi i det moderna samhället och under sjukhusvistelsen är det viktigt att identifiera 
patientens behov av psykologiskt stöd och vilka konsekvenser det har för patienten. Kirkevold 
et al.,(2008) beskriver att sjuksköterskan ska undersöka den äldre patientens hemförhållanden 
och sociala förhållanden, hälsan med mera. Sjuksköterskan ska också informera och stödja 
hälsoförbättrande insatser, samt i samråd med läkare ge patienten kunskap om sin sjukdom. 
 
Yeung et al. (2012) I studien deltog 54 män och 133 kvinnor. 23 procent var mellan 65 till 75 
år, 40 procent var mellan 76 till 85 år och resterande deltagare var över 85 år. Resultatet 
visade att nivå av depression var ganska låg i den aktuella gruppen, men deltagarna reagerade 
på följande; de kunde känna sig värdelösa, ha brist på energi, saknade lusten att leva, fick 
minnesproblem och att intresset för att vara verksamma och tidigare intressen saknades. Det 
framkom att kamratstöd har betydelse för äldre boende på sjukhem. Ömsesidigt kamratstöd 
ökar det psykiska välbefinnandet och förbättrar den psykiska hälsan hos den äldre boende på 
sjukhem.  
 
Lamers et al. (2010)  undersökte om en psykologisk effekt kan minska depressionen hos 
kroniskt sjuka äldre patienter och om det kan skilja mellan olika typer av kronisk sjukdom. 
Undersökning ägde rum 2003-2005 i Holland och deltagarna i studien var 60 år eller äldre. 
Deltagarna hade diabetes typ II eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom och var anknutna till 
primärvården samt hade behandling med depressiva läkemedel. I studien ingick 361 
primärvårdpatienter, 183 i interventionsgruppen och 178 i kontrollgruppen. Resultatet av 
undersökningen blev att i interventionsgruppen, som bestod av patienter med diabetes och 
depression och som fick psykologisk behandling, hade bättre livskvalité än patienter med 
diabetes och depression i kontrollgruppen.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2014) har utarbetat en skrift om goda exempel på 
hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa. Äldre drabbas 
oftast av depression och den psykiska ohälsan har varit eftersatt trots att den är väl känd. Det 
saknas forskning och kunskap inom området och det är viktigt att kunskap som kommer fram 
sprids vidare.  
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Markle-Reid et al. (2014) utförde en prospektiv studie med 142 deltagare och 98 av dessa 
deltog under hela studien som pågick under ett år. Deltagarnas medelålder var 70 år. Antalet 
äldre ökar i samhället och depression har blivit ett allvarligt problem för många äldre om vi 
inte gör något kommer det att bli en stor börda för sjukvården.  
 
Vid studier under de senaste tio åren har det konstaterats att musik som omvårdnadsåtgärd vid 
depressionssymtom hos älde kan ge glädje hos patienterna samtidigt som det är bra för hälsan. 
Kombineras musiken med exempelvis dans påverkas ofta välbefinnandet ännu mer. Det har 
ochså visat sig att patienter kan minnas orden i en sång när melodin spelas. 
 
Chan et al. (2009)  gjorde en studie där av 47 deltagare var nio mellan 60-64 år, resterande 
deltagare var mellan 65 till drygt 80 år. Kontrollgruppen bestod av 24 deltagare och i 
interventionsgruppen var det 23 deltagare. Fördelar med musik presenterades i studien och 
forskarna fann att musik hade en lugnande effekt på deltagarnas fysiska och psykiska 
stressreaktioner. I den psykologiska mätningen fann forskarna en statistisk signifikant 
skillnad. I kontrollgruppen var depressionspoängen högre än i interventionsgruppen efter fyra 
veckor. För de i kontrollgruppen som hade en mild depression ändrades inte 
depressionspoängen under de första fyra veckorna. I interventionsgruppen ändrades poängen 
till mild depression och att de inte kände av några symtom av depression. Mätning av 
fysiologisk stress symtom visade en signifikant minskning i interventionsgruppen kontra 
kontrollgruppen. Efter att ha läst två studier i ämnet konstaterar  författarna att musik kan, om 
den äldre själv så önskar, vara ett sätt att lindra sina symtom på depression. I 1177 
Vårdguiden Västra Götalandsregionen (2012) framkommer att självkänslan kan stärkas 
genom att lyssna på musik och att musiken ger lugn till personer med ångest och dessutom 
medföra att personen känner sig vara mer värd och synlig.  

Slutsats 
 
Genom att upptäcka och lindra depressionssymtom hos äldre samt aktivt arbeta för att 
implementera en helhetssyn i olika instanser som vårdar äldre personer, ges den äldre 
möjligheten att ha en bibehållen och god livskvalité. Tillsammans med övrig vårdpersonal kan 
sjuksköterskan planera omvårdnadshandlingar som leder till olika omvårdnadsåtgärder för att 
lindra depressionssymtom hos äldre. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja patientens 
egenvård och lindra symtom. Genom forskning får sjuksköterskan kunskap om nya metoder 
som bör användas till att skriva evidensbaserade riktlinjer och genom dessa skapa ett 
mervärde för patienten. Att bli lyssnad på och få hjälp med att skriva ned sin livshistoria ger 
en större förståelse varför den äldre uppvisar symtom på depression. Till synes enkla åtgärder 
såsom att lyssna på musik och fysisk aktivitet blir en betydande omvårdnadsåtgärd.  
 
Fortsatt forskning 
 
Behovet att forska om psykisk ohälsa hos äldre är stort. Artiklar som författarna läst vittnar 
om detta. Vad kan vi göra för den äldre och vad kan den äldre själv göra för att lindra sina 
symtom? Hur fördelar vi våra sjukvårdsresurser och kommunala resurser? Vilka möjligheter 
har omvårdnadspersonal till att lindra den äldres depressionssymtom? Fortsatt forskning är 
nödvändig för att komma fram till vad den äldres behov är och vilka lämpliga åtgärder som 
omvårdnadspersonalen kan sätta in och hjälpa patienten med. Fortsatt forskning är också 
nödvändig ur ett kunskapsperspektiv för att kunna sätta in rätt åtgärder krävs det kunskap och 
utbildning. Studier bör även göras utifrån patientens fokus, vad vill hon eller han ha för hjälp? 
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Det bör finnas flera valmöjligheter framför allt om han eller hon bor på ett särskilt boende och 
att vi ser till det individuella behovet och att allt inte kan göras som gruppaktivitet. 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

Chan MF, Chan 
EA, Mok E, Yuk 
Kwan Tse F 
2009 
Australian 
 

Effect of music on 
depression levels and 
physiological responses in 
communitybased older 
adults 
 

Forskarnas syfte var att 
utvärdera musikens 
betydelse vid olika nivåer 
av depression och fysiska 
parametrar hos äldre 

intervjuer n=58 
(8) 

I interventionsgruppen fann forskarna 
en statiskt signifikant skillnad i 
minskning av depressionssymtom  i 
jämförelse med baseline. Efter fyra 
veckor fann forskarna en statiskt 
signifikant skillnad i minskning av 
blodtryck, hjärtfrekvens och 
andningsfrekvens i jämförelse med 
kontrollgruppen. 

 I 
RCT 

Chan MF, Wong 
ZY, Onishi H, 
Thayala NV. 
2011 
Singapore 
 

Effects of music on depression 
in older people: a randomised 
controlled trial. 
 

Att undersöka om graden 
på depression minskade 
hos äldre genom att lyssna 
på musik 
 

Forsknings-
sjuksköterska 
besökte 
deltagarna 
varje vecka 
under åtta 
veckor i deras 
hem. 

n= 50 
  (0) 

Det var signifikant minskning av 
depressionssymtom i gruppen som 
lyssnade på musik, jämfört med 
gruppen som inte lyssnade på musik.  
 
 

I 
RCT 

Myskja,A., Nord 
Pg 
2008 
Norge 
 
 

“ The Day the Music Died” 
A Pilot Study on Music and 
Depression in a Nursing Home 

Att undersöka om det blir 
förändringar i 
depressionssymtom på 
boende på sjukhem som 
saknar regelbunden 
musikterapi.  

Intervjuer n=72 
 (0) 

Det var signifikant minskning på 
depressionssymtom när de boende på 
sjukhemmet fick regelbunden 
musikterapi. För att mäta 
depressionssymtomen användes 
MADRS skala. 
 
 

  I 
RCT 

Ellard, D., 
Thorogood, M., 
Wood, M., Seale, 
C., Taylor, S.,  
2014 
England 

Whole home exercise 
intervention for depression i 
older care home residents (the 
OPERA study): a process 
evaluation. 

Syfte av studien är att se 
om införandet av fysisk 
aktivitet på äldre boendena 
skulle minska depressiva 
symtom hos de äldre 

Observation 
och intervju 
studier med 
boende på 
sjukhem, 
personal och 
chefer 

n=1439 
(961) 

Trots att det var ett stort bortfall 
endast 34 procent deltog kunde 
forskarna se en skillnad hos de som 
var deprimerade mot de som inte var 
deprimerade vid baseline. De som 
deltog var positivt inställda och 
personalen uppskattade att de fick 
hjälp av professionella som ledde 
träningen.  

I 
RCT 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22035368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22035368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wong%20ZY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22035368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wong%20ZY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22035368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Onishi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22035368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thayala%20NV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22035368
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Gur-Yaish N, 
Zisberg A, Sinoff 
G, Shadmi  
2013 
Israel 

Effects of instrumental and 
psychological support on levels 
of depressive symptoms for 
hospitalized older adults 

 

Syftet var att se vilka 
effekter fyra olika typer av 
stöd har på depressiva 
symtom hos äldre 
inneliggande på sjukhus 

Fråge-
formulär 

n= 744 
  (276) 

Resultatet från studien visade att 
psykologiskt stöd ifrån informella 
vårdgivare hade en negativ påverkan 
på depressiva symtom och 
instrumentellt stöd hade en positiv 
påverkan till depressiva symtom 
bland de patienter som klarade sig 
helt själva innan de lades in på 
sjukhus. Dessa relationer kvarstod 
signifikant efter det att forskarna 
kontrollerat de identifierade möjliga 
orsakerna till depressiva symtom, 
som ålder, kön, utbildning änka eller 
änkeman, funktionellt och kognitivt 
status, sjukdomstillstånd, sjuklighet 
och hur länge man var inlagd på 
sjukhus. Övervakning av 
instrumentellt stöd och förklaring till 
det medicinska tillståndet var inte 
relaterat till depressiva symtom 

  I 
  P 

Lamers F, Jonkers 
CC, Bosma H, 
Kempen GI, Meijer 
JA, Penninx BW, 
Knottnerus JA, van 
Eijk JT. 
2010 
Holland 

A minimal psychological 
intervention in chronically ill 
elderly patients with depression: 
a randomized trial. 
 

Syftet var att utvärdera om 
en liten psykologisk 
behandling kan minska 
depressionen hos kronisk 
sjuka äldre patienter och 
om det kan skilja mellan 
olika typer av kronisk 
sjukdom.  

Fråge-
formulär 

n=361 
 (0) 

Resultatet av undersökningen var att 
patienter med diabetes och depression 
i interventionsgruppen som fick 
psykologisk behandling hade en 
bättre livskvalitet är patienter med 
diabetes och depression i 
kontrollgruppen. Patienter som fick 
psykologisk behandling hade färre 
depressiva symtom än patienter som 
inte fick psykologisk behandling.  
 
 
 
 
 
 

  I 
RCT 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lamers%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonkers%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonkers%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bosma%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempen%20GI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meijer%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meijer%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Penninx%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knottnerus%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Eijk%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Eijk%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424499
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Marek, KD., 
Stetzer, F., Ryan, 
PA., Bub, LD., 
Adams, SJ., 
Schlidt, A., 
Lancaster, R., 
O’Brien, AM.,  
2013 
 USA 

Nurse care coordination and 
technology effects on health 
status of frail older adults via 
enhanced self-management of 
medication: randomized clinical 
trial to test efficacy. 

Syftet med studien var att 
utvärdera olika hälso-
parametrar hos sköra äldre 
boende i hemmet genom 
att utrusta dem med läke-
medelsautomat för själv-
medicinering och support 
från en sjuksköterska 

IT baserat 
stödprogram 
och hembesök 

n= 456 
(72) 

Deltagare som både fick hjälp av 
sjuksköterska för att samordna sin 
medicinering och omvårdnad hade 
signifikanta bättre utfall i de 
parametrar som mäter symtom på 
depression. 
 

  I 
RCT 

Markle-Reid, M., 
McAiney, C., 
Forbes, D., 
Thabane, L., 
Gibson M., 
Browne, G., Hoch, 
J., Peirce, T., 
Busing, B., 2014 
Canada 

An interprofesional nurseled 
mental health promotion 
intervention for older home care 
clients with depressiv 
symptoms. 

Syfte med studien var att 
undersöka om en ny 
sjuksköterskeledd 
hälsofrämjande insats är 
genomförbar och om 
effekten av den leder till 
minskning av depressiva 
symtom hos äldre personer 
i hemsjukvård. 

Intervjuer n= 142 
(44) 
 

Resultatet visade att depressiva 
symtom och ångest minskade och 
livskvalité ökade för patienter som 
fick hälsofrämjande insatser i 
hemsjukvård. Signifikant minskning 
observerades i användning av 
sjukhusvård, ambulanstjänster och 
akutbesök under perioden som 
studien pågick.  

II 
P 

 
Mitchell,P, 
Teri,L,Veith,R,Buz
aitis,A, 
Tirscwell,D, 
Becker,K, Fruin,M, 
Kohen,R, Cain,KC. 
2009 
USA 

 
Living Well with Stroke: 
Design and Metods for a 
Randomized-Controlled Trial of 
a Psychsocial-Behavioral 
Intervention for Post-Stroke 
Depression 

 
Utvärdera kort-och 
långsiktiga effekten av att 
ge kort psykosocial 
stödterapi i form av ökad 
grad av trevliga sociala 
och fysiska aktiviteter och 
specifika problemlösningar 
som tillägg till 
antidepressiv behandling 
för att minska post-stroke 
depressioner och förbättra 
funktionen. 

 
Intervjuer 
 

 
n= 101 
      (0) 
 

 
Depressionssymtom minskande 12 
månader efter studiestarten. 
Patienternas aktivitet ökade och 
minskning av problemen som stroke 
innebär för patienter.  
                                                                           
 

  I  
RCT 

Moon., F, Chan, 
Sze., E, Ng ,Tien., 
A, Roger., C, Man., 
Ho, RC, Thayala, J 
2013 
Singapore 
 

A randomised controlled study 
to explore the effect of life story 
review on depression in older 
Chinese in Singapore. 

Forskarnas syfte var att 
undersöka effekten av att 
om man skriver den äldres 
livshistoria 
Kan hjälpa den äldre med 
depressionssymtom 

Intervju-
undersökning 
Forskarna 
använde sig av 
Geriatric De-
pression Scale. 

n=14 
n= 12 
     (0) 

14 deltagare i interventionsgruppen 
intervjuades fem gånger under en 8 
veckorsperiod. Det var en signifikant 
minskning av depressions symtom i 
interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen om 12 deltagare.  

 II 
RCT 
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Mårtensson, J., 
Strömberg, A., 
Dahlström, U., 
Karlsson, JE., 
Fridlund, B  
2005 
Sverige 

Patientes with hearth failure in 
primary health care : effects of a 
nurse-led intervention on health-
related quality of life and 
depression. 

Syftet med studien var att 
undersöka om primärvårds 
sjuksköterskor själva kan 
sköta äldre patienter med 
hjärtsvikt och tolka symt-
om på depression och 
livskvalitet. 

Telefonintervj
u samt vid 
behov besök 
på vårdcent-
ral.Utbildning 
till 
primärvårds-
sjuksköterskor 

n= 200 
(47) 

Signifikanta skillnader hittades när 
man jämförde fysiska och 
depressionssymtom  hos äldre 
patienter med hjärtsvikt. I 
interventionsgruppen bibehöll 
kvinnorna hälsa och livskvalitet 
längre än kvinnorna i kontrollgruppen 
under en tolv månaders period. 

  I 
RCT 

Oranta, O., 
Luutonen, S., 
Salokangas, RK., 
Vahlberg, T., 
Leino-Kilpi, H., 
2012 
Finland 

Depressionfocused interpersonal 
counseling and the use of 
healthcare services after 
myocardial infarction 

Syftet med studien är att 
utvärdera sambandet 
mellan depressions 
fokuserad personlig 
rådgivning och 
vårdkonsumtion i samband 
med hjärtinfarkt 

Intervju och 
telefon-
intervju. 
Frågeformulär 

n= 117 
(14) 

Genom att patienten får en 
individuell rådgivning efter 
hjärtinfarkt kunde forskarna se en 
minskning av slutenvård 

  I 
RCT 

Yeung DY, Kwok 
S, Chung A 
2012 
Hong Kong 

Institutional peer support 
mediates the impact of 
physical declines on 
depressive symptoms of 
nursing home residents 
 

Syftet med studien är att se 
om kamratstöd på äldre 
boende minskar depressiva 
symtom 

Intervjuer n=187 
 (0) 

Resultaten av studien visar att 
institutionellt kamratstöd bidrar 
positivt till den psykologiska 
välbefinnande hos boende på 
sjukhem. 

  I 
RCT 

Underwood,M., 
Lamb,S, E., 
Eldridge, S., 
Sheehan, B., 
Slowther, A-M., 
Spencer,A-M.,  
Thorogood, M., 
Atherton, N., 
Bremner,S,A., 
Devine, A., Diaz 
Ordaz,K., 
Ellard,D,R., 
Potter,R., Spanjers, 
K., Taylor, S,JC. 
2013 
England 

Exercise for depression in 
elderly residents of care homes: 
a cluster-randomized contolled 
trial 

Syfte: Att undersöka om 
ett 45- min lång  
träningsprogram som 
leddes av sjukgymnaster 
två gånger i veckan skulle 
minska på 
depressionssymtom hos 
boende på vårdhem i 
Storbritannien. 
 

 

Utbildning 
och träning i 
att upptäcka 
depressionssy
mtom 

n= 891 
   (0) 

Träningsprogrammet minskade inte 
på depressiva symtom. Det behövs 
andra alternativa åtgärder för att 
hantera psykiska symtom. 
 

 
 

I 
RCT 
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 (2006).Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)I = Hög, II = 
Medel, III = Låg 

Van Der Meulen,I., 
May,A,M., 
Ros,W,J,G.,Ooster
om,M.,Hordijk,G-
J.,Koole,R., de 
Leeuw,J,R,J 
2013 
Holland 
 

One Year Effect of a Nurse-Led 
Psyhosocial Intervention on 
Depressive Symtoms in Patients 
With  Head  and Neck Cancer: 
A Randomized Controlled Trial  
 

Undersökte om det fanns 
skillnad på depressions 
symtom för patienter som 
har huvud- och nackcancer 
när de får psykosocial 
sjuksköterskerådgivning 
och patienter som inte får 
det. 
 

Enkätundersök
ning 
 

n= 103 
     (12) 
                                     
 

Ett år efter psykosocial rådgivning 
var symtom på depression lägre för 
patienter som fick 
sjuksköterskerådgivning än de som 
inte fick det.  
 
 

  I 
RCT 
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  SBU & SSF 
(1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).  

 
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/deltagare 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 väl genomförd 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 
erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-
process; datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. 
Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 
Interaktionen mellan data och tolkning 
påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 
Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

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