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Abstrakt 

 

Bakgrund: Depression i kombination med andra sjukdomar ger ökad vårdbelastning, 

vårdkostnader och ökad dödlighet för patienten. Syftet: med litteraturstudien var att belysa 

sjuksköterskans roll vid identifierandet och diagnostiseringen av äldre deprimerade patienter 

över 65 år. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt som involverar 11 vetenskapliga 

artiklar. Resultat: Både sjuksköterskor och patienter undviker att samtala om emotionella 

problem. Sjuksköterskan har stor potential att bli bättre i identifierandet och i kontakten med 

patienten. Patientkontakten har betydelse för patientens mentala hälsa. Vissa sjuksköterskor 

beskrev att de är nöjda med bedömningsinstrument medan andra inte är det. Det framkom att 

det finns brister med bedömningsinstrumenten; GSD och OASIS. OASIS tenderar att missa 

identifierandet av äldre deprimerade patienter. Diskussion: Kompetensutveckling visade sig 

vara viktigt. Sjuksköterskans empati och nära kontakt med patienten bör bejakas för en bättre 

omvårdnad. Utan standardiserade utgångsvärden för att mäta mental ohälsa finns risk för 

felbedömningar av sjuksköterskan. 

 

 

Ämnesord: Depression, geriatrisk bedömning, sjuksköterskans roll, äldre.  
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Bakgrund 

Inledning 

I Sverige fanns det år 2010 nästan 1,3 miljoner svenskar över 65 år (Socialstyrelsen, 2010). 

Enligt Waugh (2006) uppvisar 10-15 procent av den äldre populationen depressiva symtom, 

samt att upp till 40 procent av den äldre befolkningen kan lida av depression.  

 

Denna litteraturöversikt är en genomgång av det aktuella forskningsläget inom ramen för 

studiens syfte, nämligen hur sjuksköterskan kan identifiera äldre patienter med depression. 

Förhoppningsvis kan studien uppmärksamma faktorer som påverkar identifierandet och 

diagnostiseringen hos den äldre befolkningen. 

Diagnosen Depression 

Béphage (2005) hänvisar till WHOs definition av depression som ett tillstånd av nedsatt 

energi, dämpad sinnesstämning, avsaknad av glädje över tidigare intressen och uteblivna 

aktiviteter och vardagssysslor under en period av två veckor eller längre. Suter, Suter och 

Johnston (2008) nämner även att avsaknad av självkänsla, undvikande av sociala kontakter, 

oproportionellt stor känsla av skuld, upprepade tankar om döden, nedsatt minne, aptit och 

viktnedgång som följd är vanligt förekommande symtom. Riskfaktorer för depression har 

enligt Waugh (2006) och Béphage (2005) frånskilda, änkor/änklingar, äldre över 85, personer 

med tidigare mental ohälsa, eller har en ekonomisk oro i tillvaron. Riskfaktorer innebär även 

att vara offer för brott och- /eller krig, användandet av mediciner för andra sjukdomar, 

alkoholberoende, socialt utanförskap och/som flytt till äldreboende. 

Sjuksköterskan i kontakt med äldre deprimerade patienter 

Det kan vara svårt att upptäcka och diagnostisera depression hos äldre patienter. Det förklaras 

med att depressioner kan fortlöpa parallellt med andra sjukdomar som demens, stroke, 

diabetes och cancer, dvs. att det finns en samsjuklighet mellan depression och somatiska 

sjukdomar (Béphage, 2005; Waugh, 2006). Äldre med depression tenderar att uppvisa fler 

fysiska symtom än psykiska (Waugh, 2006). Enligt Suter et al. (2008) kan depressiva symtom 

normaliseras då äldre patienten tenderar att tro att det är en naturlig del av åldrandet eller att 

det är en personlig eller mental svaghet alternativt egenskap. Därför betonar Waugh (2006) att 

det är av stor vikt att sjuksköterskor är medvetna om riskfaktorer och kan identifiera en 

begynnande depression. Om en depression inte upptäcks och behandlas ökar risken för 

funktionella, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar, vilket i förlängningen kan leda 
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till en tidigare död. Béphage (2005) menar att äldre har högre frekvens av fullbordade 

självmord än andra åldersgrupper.  

Bedömningsinstrument för depression 

Det förekommer olika bedömningsinstrument för att identifiera och diagnostisera depression 

t. ex. GDS, OASIS och PHQ-9 (tabell 1). Därför kan det vara att föredra en kombination av 

flera olika bedömningsinstrument så att inga viktiga frågor uteblir enligt Suter et al. (2008). 

 

Tabell 1: Förklarar användningsområdet för de bedömningsinstrument som nämns i 

litteraturöversikten.  

Frågeformulär och 

screeningstester: 

Förkortningens betydelse: Användningsområde: 

GDS Geriatric Depression Scale Bedömningsinstrument för att identifiera 

depression hos äldre. 

OASIS Outcomes and Assessment 

Information Set 

Ett bedömningsunderlag för att identifiera 

depression. 

PHQ-9 Patient Health Questionnaire Bedömningsinstrument, (främst) för primärvården 

att använda för bedömning av mental hälsa. 

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee fokuserar sin omvårdnadsteori på den mellanmänskliga dimensionen. För att 

förstå omvårdnadens sanna natur behöver sjuksköterskan inse vad som sker mellan 

sjuksköterskan och patienten. Patientens individuella upplevelse är personlig och unik och 

påverkar i förlängningen vårdresultatet. Nyckelord som Trevelbee använder när hon beskriver 

sin teori är: individ, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation. Hon menar att 

lidandet är ofrånkomligt och att alla på sitt eget individuella sätt upplever lidande i livet. 

Travelbee menar att varje form av sjukdom är ett hot mot individen och patientens egna 

upplevelser av sjukdomen är viktigare än sjuksköterskans olika klassificeringssystem. Ingen 

sjuksköterska kan förstå patientens upplevelser utan att interagera med patienten och låta 

patienten redogöra för sitt lidande (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Problemformulering 

Förutom ökad sjuklighet och dödlighet i samband med depression, ökar behovet av vård och 

därmed ökar vårdkostnaderna.  

 

Identifieringen av depression hos äldre patienter kan innebära en hel del svårigheter, vilket 

utgör en utmaning för den kliniskt verksamma sjuksköterskan. Användandet av lämpliga 
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bedömningsinstrument skulle kunna förbättra möjligheterna att urskilja äldre med depression, 

även för patienter med andra samtidiga diagnoser Suter et al. (2008).  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans roll vid identifierandet och 

diagnostiseringen av äldre deprimerade patienter över 65 år.  

Metod 

Studien är en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012, sid, 23) är en sammanställning av 

tidigare forskning. 

Inklusionskriterier  

Artiklar som finns i denna studies resultatdel är vetenskapligt granskade enligt UlrichWeb och 

skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna har ett sjuksköterskeperspektiv i samband med 

depression och som fokuserar på äldre deprimerade patienter över 65 år.  Artiklarna är 

publicerade från år 2003 och framåt, dvs. maximalt 10 år gamla.  

Exklusionskriterier 

Studier som involverar äldre deprimerade patienter som sätts i samband till andra diagnoser t. 

ex. demens och stroke exkluderades. 

 

 

Datainsamling och genomförande 

För att styra sökningarna i de vetenskapliga databaserna PubMed, SCOPUS och Cinahl 

användes ämnesområdenas MeSH-termer i kombination med boolesk sökteknik (Friberg, 

2012). För att finna MeSH-termer fick denna litteraturstudies syfte och frågeställningar olika 

synonymord som översattes och som testades i KI:s Svenska MeSH-databas. Det resulterade i 

sökord som användes i de vetenskapliga databaserna PubMed, SCOPUS och Cinahl. För att få 

så många artiklar som möjligt med de valda sökorden gjordes liknande sökningar i de tre olika 

databaserna.  
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Headings och MeSH-termer som använts är relaterade till sjuksköterskans roll:  

professional role, questionnaires, depression, aged, elderly, geriatric assessment, nursing 

homes, geriatric nursing, depressive, nursing, disorder och residents.  

Använda MeSH-termer relaterat till diagnostiseringen är antidepressive agents, aged elderly, 

depression, reliability, validity, nursing assessment, minimum data set, nursing homes, 

depression, depressive disorder, screeing och nursing, depression, depressiv disorder, aged, 

elderly och nurses role.  

 

Efter att ha läst några inledande reviewartiklar angående sjuksköterskans roll relaterat till 

äldre patienters depression observerades vissa återkommande namn i reviewartiklarnas 

referenslistor. Detta resulterade i en manuell sökning (tabell 2) i PubMed 130125 som gav 19 

träffar och där 3 artiklar valdes ut. Samt en sökning på en namngiven artikel ”Recognition of 

depression among elderly recipients of home care services.” Även den var skriven av samma 

personer.  

 

Urvalsprocessen  

Första steget var att läsa artiklarnas rubriker - de som inte matchade litteraturstudiens syfte 

exkluderades. Därefter lästes de intressanta artiklarnas abstrakt igenom. Vissa artiklar fanns 

inte att tillgå i full text eller i PDF och artiklar som behövde beställas exkluderades. På de 

artiklar som fanns att tillgå och som ansågs aktuella genomfördes en kvalitetsgranskning med 

en vetenskaplig granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 
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Tabell: 2, Sökmatris. 
Databas/ 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade (till 

bakgrund.) 

Artiklar 

används i 

resultatet. 

PubMed/ 

130116 

"Nurse's Role"[Mesh] AND 

"Depressive 

Disorder/diagnosis"[Mesh] 

AND "Aged"[Mesh] 

- 17 * 11 

** 0 

***0 

****4 

*****0 

Nunn et al. 

(2007), 

Rnight & 

Houseman 

(2008). 

PubMed/ 

130125 

Manuell 

sökning.  

” Brown e l Bruce m l”  - 19 *14 

**1 

***0 

****0 

*****0 

Brown et al. 

(2001), 

(2003), 

(2005), 

(2010) 

PubMed/ 

130205 

("Depression/diagnosis"[Mesh

]) AND "Nursing"[Mesh] 

screening 

Free full text 

available, 

published in the 

last 10 years, 

Nursing journals, 

MEDLINE, 

Aged: 65+ years 

12 *10 

**0 

***0 

****0 

*****0 

 

Ell et al 

(2005), 

Tullai-

McGunness 

et al. (2009) 

PubMed/ 

130211 

("Nurse's Role"[Mesh]) AND 

quantitative depression 

- 12 *11 

**0 

***0 

****0 

*****0 

Haddad et al. 

(2005) 

SCOPUS/

130214 

Elderly  AND nurses role  

AND  depression  AND 

symptoms 

- 25 *15 

**0 

***4 

****0 

*****5 

Hollinger-

Samson & 

Pearsson 

(2000) 

SCOPUS/

130214 

Aged AND anti-depressive 

agents AND depressive 

disorder AND geriatric 

assessment AND geriatric 

nursing AND nursing 

assessment AND  nursing 

homes 

- 18 *8 

**3 

*** 2 

****4 

*****0 

 

Kerber et al. 

(2008) 

 

*Antal förkastade efter läsning av rubrik. 

**Antal förkastade efter läsning av abstract.  

*** Antal förkastade efter kvalitetsgranskning. 

**** Antal förkastade eller finns inte I full text. 

***** Antal förkastade efter dubbelexemplar. 
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Bearbetning och analys 

Bearbetning och analysens genomförande inspirerades av Friberg (2012). Litteraturstudiens 

syfte och frågeställning gavs olika ämnesområden: sjuksköterskans roll, identifiering, 

skattningsskalor och kunskap/kompetens, som markerades med varsin färg.  Då varje enskild 

artikel lästes och där intressanta stycken (med litteraturstudiens syfte i åtanke) valdes ut 

markerades dessa med en utvald färg.  

 

För att förstå artiklarnas innehåll översattes intressanta stycken ur artiklarna till svenska. Där 

efter jämfördes originalartikelns text med den översatta och med den som jag för att 

säkerställa att styckets innerbörd var densamma. Varje artikel lästes flera gånger för att ingen 

relevant information skulle gå förlorad. Även sökningarna genomfördes flera gånger under 

arbetets gång för att se om det fanns någonting intressant som missades första gången. 

Artiklarna bearbetades på nytt när resultatdelen började bli klar för att se som det fanns något 

intressant kvar i artiklarna som inte hade uppmärksammats de första gångerna artiklarna 

lästes. 

 

När det viktigaste ur varje enskild artikel formulerats om till egna ord, sorterades meningarna 

ut till underkategorier: identifiering, kunskap och kompetens, interaktion och 

skattningsskalor. Meningarna bildade mindre stycken som fick en titel, som sammanfattade 

stycket. Alla de små titlarna skrevs på lappar som klipptes ut och sorterades och 

strukturerades för att avgöra styckenas ordning i examensarbetet. När strukturen var bestämd 

var det lätt att flytta omkring styckena i rätt ordning.    

 

Varje artikel som valdes att involvera i litteraturstudiens resultatdel fördes in i en tabell där 

artiklarnas syfte, metod, deltagare, analys och resultat redovisas. Från denna tabell kan 

likheter och skillnader urskiljas mellan artiklarna (se bilaga 1, tabell 3). Kvalitativa och 

kvantitativa artiklar redovisar sina resultat på olika sätt, med ord respektive med siffror. Det 

löstes genom att lägga ihop likheter till gemensamma subteman samt att ge varje subtema en 

färg för att lättare hålla isär resultatdelarna (Friberg, 2012). 

Etiska överväganden 

Artiklarna skulle vara granskade av en etisk kommitté eller ha redogjort detaljerade etiska 

överväganden. Under analysprocessen och urvalsprocessen eftersträvades att objektivt 

återberätta artiklarnas resultat (Polit & Beck, 2012).  
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Resultat 

En svåråtkomlig patientgrupp 

Depressiva symtom kan missuppfattas som en del av naturligt åldrande. Därför finns det en 

tendens att depressiva symtom inte noteras av närstående, familjemedlemmar och av 

sjuksköterskor dvs. symtom som depressiv sinnesstämnig, känsla av misslyckade, skuld, 

hopplöshet, samt återkommande tankar om självmord (Knight & Houseman, 2008; Tullai-

McGuinness, Madigan & Fortinksy, 2009). De distriktssköterskor som Nunn, Annells och 

Sims (2007) tillfrågade visste att depression inte tillhör ett naturligt åldrande. I studien 

förklaras fenomenet; att äldre deprimerade patienter kan tendera att stigmatisera mental 

ohälsa, vilket gör dem mindre angelägna att diskutera emotionella problem med 

sjukvårdpersonal inom t. ex. primärvård. 

 

Kerber, Dyck, Culp och Buckwalter (2008) har konstaterat att nästan lika många äldre män 

som kvinnor på äldreboenden behandlades med antidepressiva läkemedel. Större andel män 

än kvinnor identifierades som deprimerade, dvs. det var större sannolikhet att en man som 

diagnostiserats med depression även får läkemedelsbehandling för detta, än en kvinna i 

samma situation.  

 

Enligt Nunn et al. (2007) ställer sig sjuksköterskor tveksamma till effekten av rådgivning 

gällande depression till äldre patienten eftersom de är osäkra på om patientens depression 

beror på psykiska eller biologiska faktorer. En del av de medverkande berättade att de har fått 

patienter att känna sig sämre till mods då det har velat diskutera depression och emotionella 

problem med patienten. Negativa erfarenheter har medfört för att vissa distriktssköterskor 

avstått från att fråga patienter om mental ohälsa. 

Sjuksköterskans förmåga och inställning till den egna kompetensen 

Enligt Nunn et al. (2007) beror sjuksköterskornas osäkerhet på att de saknar relevant 

utbildning och har bristande kunskaper gällande äldre med mental ohälsa, vilket blivit det 

största hindret till att diskutera emotionella problem med patienten. Haddad et al. (2005) har 

tillfrågat sjuksköterskorna om de har deltagit i någon kurs som handlat om mental ohälsa. Av 

dessa svarade 25 procent att de hade genomfört en kurs i ämnet under de fem senaste åren. 

Bland kommunanställda distriktssköterskor hade åtta procent deltagit. Nunn et al. (2007) fann 

att en av tre distriktssköterskor svarat att de var bekväma i mötet med äldre deprimerade 
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patienter. Då Haddad et al. (2005)  frågade om sjuksköterskorna ville delta i en kurs om 

möjligheten gavs, svarade 50 procent definitivt ja och ytterligare 40 procent att de sannolikt 

ville delta. 

 

Haddad et al. (2005) belyste distriktssköterskors kontakt med patienter som sökte 

primärvården för mental ohälsa. Av studiens 300 tillfrågade sjuksköterskor medverkade 200 i 

studien. Nära 60 procent av dem svarade att det varje månad träffade patienter som kommit 

med frågor om depression och antidepressiva behandlingar, medan några angav att de oftare 

än så svarade på liknande förfrågningar. Brown et al. (2004) konstaterade att bristfällig 

dokumentation relaterat till depressiva symtom i de fall då sjuksköterskan hade identifierat 

depression hos äldre på boende. Hos en av fyra deprimerade patienter kunde forskarna finna 

journalanteckningar om detta. Trots bristande dokumentation noterar Nunn et al. (2007) att 

nästan samtliga tillfrågade distriktssköterskor anser att identifieringen av mental ohälsa och 

stöttning är viktigare för dem än farmakologisk behandling och medicinska kunskaper. Enligt 

Haddad et al. (2005) är den vanligaste sökorsaken relaterat till mental ohälsa inom 

primärvården sorg och sorgehantering. I en studie utförd av Nunn et al. (2007) framkom att 

majoriteten av tillfrågade distriktssköterskor kände sig osäkra på sin egen kompetens gällande 

bemötande av äldre med depression. Haddad et al. (2005) har dragit slutsatsen att många 

sjuksköterskor är intresserade av depression och vill lära sig mer.  

 

Samtliga tillfrågade sjuksköterskor i en studie var överens om att identifierandet av 

depression var en viktig del av deras arbetsuppgifter och att depressiva symtom inte är ett 

naturligt resultat av människokroppens åldrande (Nunn et al. 2007). Enligt Haddad et al. 

(2005) inser många sjuksköterskor att de har generellt goda möjligheter att påverka patienters 

val i olika situationer, relaterat till depression.  

Identifierandet av äldre deprimerade patienter 

Nunn et al. (2007) beskriver depression och dess utbredning som väl känd av 

distriktssköterskor och att tillfrågade sjuksköterskor inser att de har en central roll vid 

identifierandet och supporten av äldre deprimerade patienter. Brown, McAvay, Raue, Moses 

och Bruce (2003) uppmärksammade ett samband mellan sjuksköterskors antal yrkesarbetade 

år inom äldreomsorgen och deras förmåga att identifiera depression hos äldre patienter. Ju 

längre arbetserfarenhet desto bättre förmåga: sjuksköterskor som jobbat med äldre i 3-10 år 

visade sig kunna identifiera ca 25 procent av de deprimerade patienterna, medan de med mer 
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än 18 års yrkeserfarenhet identifierade över 50 procent.  

 

Brown, Raue, Nassisi och Bruce (2001) lät sjuksköterskorna gå en utbildning bestående av 

föreläsningar, och se inspelade intervjuer då äldre deprimerade patienter identifieras. Denna 

testgrupp fick även diskutera arbetsrelaterade problem och öva sig på att ställa 

standardiserade kliniska frågor relaterat till emotionella problem. Dessa deltagande 

sjuksköterskor lyckades sjudubbla identifierandet av deprimerade patienter. I en annan studie 

lyckades Brown, Raue, Ross, Sheeran och Bruce (2010) få en testgrupp med sjuksköterskor 

att bli 50 % säkrare i mötet med äldre deprimerade patienter. För att göra en testgrupp med 

sjuksköterskor säkrare i sin arbetsroll utbildades de med jämna mellanrum (under en tio-

veckors period) med information om depression, dess sjuklighet, dödlighet, vad som utmärker 

deprimerade äldre personer, kriterier för diagnosen depression, behandlingsalternativ och hur 

erfarna psykiatrisjuksköterskor förmedlar sina iakttagelser till läkare.  

 

Brown et al. (2003) fann inget samband mellan frekvensen av sjuksköterskans besök hemma 

hos patienten (antal besök/dag eller antalet dagar mellan besöken) och förmågan till att 

identifiera äldre med depression. Ell, Unützer, Aranda, Sanchez och Lee (2005) konstaterade 

att då patienter inte använder antidepressiva läkemedel och inte heller upplever oro, ökar 

riskerna för att sjuksköterskan ska missa ett identifierande. Brown et al. (2003) kom 

underfund med att det fanns faktorer som påverkade sannolikheten för att sjuksköterskan ska 

utreda patienten för depression. Äldre patienter som inte bor ensamma och som har två eller 

flera nedsättningar relaterade till aktivitet i dagliga livet (ADL) hade större sannolikhet att 

identifieras och utredas för depression. Nunn et al. (2007) hävdar att sjuksköterskor kan vara 

mindre benägna att introducera bedömningsinstrument de gånger sjuksköterskan känner att de 

inte kan följa upp resultatet på ett ”adekvat sätt”.  

 

Enligt Nunn et al. (2007) har 8 av 10 distriktssjuksköterskor identifierat depression genom 

subjektiva metoder dvs. att iaktta patienten. Som tidigare nämnt så visar Brown et al. (2003) 

att erfarna sjuksköterskor med nästan 20 års erfarenhet har visats sig kunna identifiera 

närmare hälften av ett antal äldre deprimerade utan att använda sig av bedömningsinstrument.  

Nunn et al. (2007) fann att 20 procent av sjuksköterskorna använde sig i första hand av 

frågeformulär vid utredning av depression hos äldre patienter, dvs. validerade 

skattningsskalor. Av studiens 46 tillfrågade distriktssköterskor har ungefär hälften aldrig 

använt bedömningsinstrument. Brown et al. (2004) har studerat sjuksköterskornas 



 

 

14 
 

noggrannhet gällande identifiering och dokumentation av deprimerade äldre patienter på 

några utvalda äldreboenden i USA. På de aktuella boendena fanns det 220 äldre, varav 36 som 

diagnostiserats med depression. Endast hos en av fyra deprimerade patienter fanns diagnosen 

dokumenterad av sjuksköterskan i journalen. 

Betydelsen för patienten av interaktionen med sjuksköterskan 

Både Knight och Houseman (2008), samt Hollinger-Samson och Pearsson (2000) 

uppmärksammar sjuksköterskans interaktion med patienten och dess betydelse för patientens 

tillfrisknande. Enligt Hollinger-Samson och Pearsson (2000) anser patienten att upp till två 

bekanta förstår dem på samma sätt som familjemedlemmar gör. En av hundra uppgav att de 

hade samma förtroende för sjuksköterskan som för sina familjemedlemmar. I Nunn et al. 

(2007) ansåg sjuksköterskor att de tror att patienten inte svarat sanningsenligt på 

bedömningsinstrumenten dvs. att patienten saknade förtroende för sjuksköterskan. Hollinger-

Samson och Pearson (2000) kunde konstatera ett de gånger patienten hade förtroende för 

sjuksköterskan och då sjuksköterskan kände empati för patienten bidrog detta gynnsamt till 

patientens mentala hälsa. För patienten är det bra att få prata om sina problem med en 

psykiatrisjuksköterska (Knight & Houseman, 2008), samt att få delta i vardagsaktiviteter med 

anhöriga. Detta är också gynnsamt för patientens tillfrisknande jämfört med en testgrupp som 

behandlades med läkemedel.    

 

Bedömningsinstrument 

Depression kan uppfattas som abstrakt, och denna mentala dimension har tidigare upplevts 

som svåråtkomlig för sjuksköterskan. Nu går det att sätta ord på mental ohälsa vilket gör det 

lättare för sjuksköterskan att arbeta med patienten när hon kan förhålla sig till en referensram 

(Nunn el al., 2007). Bedömningsinstrument kan antingen bestå av ja- och nej-frågor eller av 

frågor av intervjumässig karaktär (Ell et al., 2005; Nunn et al., 2007; Tullai-Guinness et al., 

2009). En fördel för sjuksköterskan är att hon inte behöver gå igenom hela formuläret när 

identifieringen av depression är konstaterad. Detta innebär att då sjuksköterskan har 

identifierat en patient med depression så bör sjuksköterskan remittera patienten till läkare för 

att ställa en diagnos (Nunn et al., 2007).  

 

Nunn et al. (2007) har i en enkätundersökning uppmärksammat att många sjuksköterskor 

ansåg att bedömningsinstrumentens frågor var påträngande, ospecifika, hade en negativ 

attityd gentemot patienten och att frågorna var onödigt lika varandra. De negativa frågorna 

saknade fokus på potentiella fördelar hos patienten, och det fanns önskemål om att formulera 
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om frågorna. Brown et al. (2010) har anpassat och utvecklat kliniska frågor och formuleringar 

för att sjuksköterskor skall känna mindre obehag att ställa frågor relaterat till depression, 

”How has your mood been in the past couple of weeks? Have you been feeling depressed or 

down? How about sad or blue?... If yes, for how much of the day, how many days?”.  

 

GDS (se tabell 1) är en självskattningsskala där patienten och sjuksköterskan diskuterar kring 

patientens symtom med utgångspunkt i de 30 frågor som formuläret innefattar, och syftet är 

att ge en objektiv bild av patientens status. Möjliga svar är kodade att antingen avspegla en 

positiv eller en negativ sinnesstämning (Hollinger-Samsons & Pearson, 2000; Kerber et al., 

2008; Knight & Houseman, 2008). GDS har använts under långtid, är anpassat till att 

identifiera depression hos äldre patienter och har visats sig vara tillförlitlig och adekvat. Den 

är även snabb och lätt att använda i stressiga arbetsmiljöer (Kerber et al., 2008; Nunn et al., 

2007). Beroende på vart inom vården bedömningsinstrumentet använts har skillnader mellan 

patienterna kunnat uppvisas (Kerber et al. 2008). Patienter som identifieras inom 

primärvården har större sannolikhet att behandlas med läkemedel jämfört med patienter som 

identifierats av sjuksköterskor inom äldreomsorgen (Kerber et al., 2008). Män har haft större 

sannolikhet att behandlas med läkemedel, trots att fler kvinnor identifieras ha depression. 

Generellt sett är tillfrågande distriktssköterskor nöjda med GDS (Nunn et al. 2007) och sex av 

tio ansåg att bedömningsinstrumentet ger en bra överblick och insikt om depressiva subjektiva 

symtom.  

 

OASIS (se tabell 1) är ett formulär där ADL, kognition och depression skattas (Tullai-

Guinness et al., 2009). Då sjuksköterskors OASIS bedömning på äldre patienter på ett 

äldreboende jämfördes med en ideell hemsjukvårdsbyrå, visade det sig att OASIS har brister. 

Hemsjukvårdsbyrån hade ett annat bedömningsinstrument som identifierade flera patienter 

med depression (Tullai-Guinness et al. 2009). I samma studie drogs slutsatsen att OASIS har 

otillräcklig känslighet för att identifiera depression hos äldre, dock tillförlitlig för ADL och 

kognitionsbedömningar. Även Ell et al. (2005) drog slutsatsen att OASIS lämnar alltför 

många deprimerade patienter oidentifierade.  

 

Hemsjukvårdsbyrån som Brown et al. (2004) lät jämföra sina resultat mot sjuksköterskorna på 

äldreboendets resultat, visade att hemsjukvårdsbyrån hade identifierat nästan tre gånger så 

många deprimerade patienter.  Ell et al. (2005) menade att beroende på hur pass omfattande 

patientens depressiva symtom är, så identifierar OASIS från fem till sju av tio deprimerade 
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patienter, dvs. något fler identifierade än vad Brown et al. (2004) funnit. Ell et al. (2005) 

använde PHQ-9 (se tabell 1), (som också är ett väl använt bedömningsinstrument för 

identifierandet av depression) och då visade det sig även att sjuksköterskor som använde 

OASIS oftare missade identifierandet av äldre depression om patienten inte använde 

antidepressiva läkemedel och om patienten inte heller upplevde oro.  

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

För att involvera flera aspekter av vårdyrket valdes flera vetenskapliga databaser med olika 

fokus. PubMed (Medline) och SCOPUS för dess medicinska inriktning och Cinahl, med dess 

fokus på omvårdnad. Detta skulle leda till att flera artiklar granskades där endast de bästa 

valdes ut.  

 

Viktig information kan ha gått förlorad då endast kostnadsfria artiklar inkluderades. Med 

tanke på arbetets tidsbegränsning, fanns ingen tid att vänta på artiklar som behövde beställas. 

Att endast engelska artiklar återfinns ökar sannolikheten att nya aspekter uppmärksammas då 

nästan all forskning publiceras på engelska. Vid översättning finns alltid viss risk att 

omedvetna slutsatser dras med missvisande resultat som följd. Svenskspråkiga artiklar ingick 

i inklusionskriterierna men under sökningarna hittades inga. Övriga språk valdes bort av den 

anledningen att jag inte behärskar fler språk. Fler varierade artiklar hade förmodligen kunna 

hittats med bättre språkkunskaper som t.ex. spanska, tyska och japanska. Fördelen är att alla 

artiklarna kommer från industriländer. Resultatet blir då lättare att applicera på det svenska 

samhället och på den svenska vården. Detta kan ha inneburit att viktig information kan ha gått 

förlorad då andra kulturers kunskaper inte återfinns i arbetet. En svaghet med arbetet är att 

flera artiklar inte redovisar etiska resonemang i sin metod- och analysdel.  De artiklar vars 

resultat var av stort värde för examensarbetet behölls ändå. En annan nackdel är att en viss 

författare har medverkat i fyra artiklar, vilket kan har bidragit till tunnelseende.  

 

Endast en granskningsmall användes. Möjligtvis om två eller flera hade involverats hade den 

vetenskapliga kvalitén varit högre. En fråga av Carlsson och Eiman (2003) handlade om 

patienter med lungcancer och därför valdes den frågan bort. Det hade eventuellt varit bättre 

om en ny fråga hade utarbetats som var anpassad efter studiens syfte. Endast grad I och II 

enligt Carlsson och Eiman (2003) har involverats vilket ger högre vetenskapligt värde i 
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resultatet. Många studier omfattas sannolikt av rekryteringsbias i de studier där sjuksköterskor 

tillfrågades eller var testgrupp, då dessa av naturliga skäl har olika lång erfarenhet, olika 

utbildningar och olika personliga egenskaper. 

 

Att arbeta ensam kan ha varit en nackdel då artiklarna skulle analyseras genom att inte ha 

möjligheten att kunna utbyta tankar och idéer med en medförfattare. 

 

Alla inkluderade studier omfattar relativt få tillfrågade, test- och kontrollgrupper. Därför 

rekommenderar jag fortsatt forskning och uppföljande undersökningar av äldres förekomst av 

depression. En annan risk för bias är svårigheterna att forska på äldre. I många av de artiklar 

som litteraturöversikten involverar var bortfallet högt bland de äldre. De har ofta andra 

sjukdomar som försvårar identifierandet och diagnostiserandet. Dessutom tillkommer deras 

stigmatisering och ovilja till samarbete.   

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet visar att äldre deprimerade patienter är svåra att identifiera då både 

sjuksköterskan och patienten undviker att tala om emotionella problem. Sjuksköterskans 

användande av bedömningsinstrument, identifierande och remittering av äldre till läkare för 

utredning av depression var lågt. Ett antal sjuksköterskor var osäkra i sin arbetsroll, vilket 

delvis berodde på okunskap om riskfaktorer. Ett resultat som inte förvånade var att god 

mellanmänsklig kontakt mellan sjuksköterskan och patienten är gynnsam för patientens 

tillfrisknande och hälsa.  

 

Kompetensutveckling av sjuksköterskor inom området bör anses viktigt, då de ofta i sin 

arbetsroll har nära kontakt med sina patienter och då många sjuksköterskor behöver bli bättre 

på att identifiera depression (Brühl, Luijendijk & Muller, 2007; Mynatt, 2004). Det finns stor 

utvecklingspotential för identifiering och remittering av äldre med depressiva symtom. Tidig 

identifiering, diagnos och adekvat behandling förbättrar sannolikt långtidsprognosen, samt 

bidrar till en generell ökad livskvalitet och minskad mortalitet (Shia, 2009; Vanltallie 2005; 

Waugh, 2006). 

 

Depression och andra emotionella problem saknar objektiva diagnostiska metoder. Inom 

medicinska studier kan forskarna förlita sig på objektiva mätningar t. ex. blodprover och 

anatomiska och undersökningar. Själva psykiatriska diagnostiken har än så länge en subjektiv 

dimension med bedömningsinstrument som bedömningsunderlag. Det finns inget 
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standardiserat utgångsvärde, vilket lämnar utrymme för felaktigheter i bedömningen.  Det 

finns även möjlighet till individuella tolkningar från båda sidor. Teoretiskt skulle det kunna 

leda till att patienten kan skaffa sig en psykiatrisk diagnos om patienten vet vilka kriterier som 

krävs. På samma sätt kan patienten undvika att få en diagnos trots psykiska symtom (Ottosson 

& Ottosson, 2007). Därför förmodar jag att det finns för både falskt positiva och falskt 

negativa diagnoser i större utsträckning hos patienter med depression än för andra sjukdomar 

t.ex. somatiska sjukdomar. Som tidigare nämnts så finns det inget standardiserat utgångsvärde 

för mättning av depression. Det går inte att säga hur många äldre som verkligen, objektivt 

sett, är deprimerade! Det som går att göra är att ta reda på hur många som identifieras och 

diagnostiseras av respektive bedömningsinstrument. Vissa studier visar att OASIS tenderar att 

missar fler deprimerade patienter jämfört med andra bedömningsinstrument, med detta 

behöver inte betyda att det finns fler deprimerade att identifiera. Det är svårt att veta om 

OASIS underdiagnostiserar eller om PHQ-9, och GDS överdiagnostiserar patienter. 

Grundtanken i Joyce Travelbees omvårdnadsteori handlar om den mellanmänskliga 

dimensionen. Samspelet mellan sjuksköterskan och patienten får konsekvenser för 

vårdförloppet. Travelbee menar att alla förr eller senare upplever lidande, och att för 

sjuksköterskan är det viktigt att förhålla sig till patientens individuella upplevelser. Travelbees 

omvårdnadsteori uppmärksammar empati som en betydelsefull mellanmänsklig dimension. 

Sjuksköterskans förmåga till empati och socialt samspel är gynnsamt för patientens 

tillfrisknande (Kirkevold, 2009). Enligt Mynatt (2004) bör sjuksköterskan vara extra vaksam 

vid de tillfällen som patienten söker vård för flera olika diffusa somatiska symtom - 

magproblem, sömnsvårigheter, matthet och diffus smärta kan vara tecken på depression.  

 

Av egen erfarenhet, har jag mött både klasskompisar och sjuksköterskor i vårdverksamheten 

som mer eller mindre medvetet tar avstånd från patienter med psykiatriska diagnoser.  

Okunskap, osäkerhet och fördomar kan leda till en avvaktande inställning och till och med ett 

undvikande av patienter med emotionella svårigheter, vilket kan äventyra en god omvårdnad! 

När patienten stigmatiserar mental ohälsa och när sjuksköterskan tenderar att undvika svåra 

samtalsämnen förstår jag att många äldre patienter mår dåligt. Min personliga uppfattning är 

även att fördomar har en stor inverkan beträffande synen på psykiatrin. Till de äldres 

stigmatisering och ovilja att tala om emotionella problem hör antagligen en felaktig bild, 

relaterat till föråldrade psykiatriska institutioner, liknande de som skildras i skönlitterära 

böcker och filmer t. ex. filmen Gökboet från 1975. 
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Slutsats 

Detta examensarbete har betydelse för omvårdnaden, eftersom den belyser ett stort problem. I 

samma takt som den äldre befolkningen ökar, ökar även vårdbehovet, den konsumerade 

vården och vårdkostnaderna för samhället. Att lida av depressiva symtom och depression då 

goda behandlingsalternativ finns är onödigt. Ett förslag är att uppmuntra anhöriga till att 

umgås mer med sina äldre släktingar, då detta har visat sig gynnsamt för den äldre 

deprimerade patientens hälsa. 

 

”Hemligheten med omvårdnaden av patienten är att bry sig om patienten.” Francis Peabody 

(Wright, Watson & Bell, 2002, s. 201) 
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Bilaga 1. 

Tabell 3. Artiklar som återfinns i litteraturstudiens resultat del. 

Författare 

År 

Land 

Studiens 

syfte 

Design/ 

Intervention/Instru

ment 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analys/ 

metod 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet.  

Brown et 

al (2004) 

Amerika 

Utvärdera 

noggrannhet

en bland 

DSK 

depressionsb

edömningar. 

Deskriptiv. 64st DSK 

bedömde 

220 

patienter. 

35 led av 

depression. 

13 av 35 

fanns 

dokumente

rade. 

Jämförande 

av olika 

bedömning

ar. 

Många 

deprimerade 

missas. Och 

ännu färre 

dokumenteras

. 

Carlsson & 

Eiman,  

34 poäng. 

Grad  II. 

Brown et 

al (2003) 

Amerika 

Utforska 

Ssk:s 

förmåga, att 

korrekt 

bedöma 

depression 

och faktorer 

som är 

gynnsamma. 

Forskare jämförde 

sina DSM-IV 

kriterier med 

sjuksköterskors 

bedömningar. 

44 

sjuksköters

kor.  

Jämförande 

av olika 

bedömning

ar.  

Av 403 

patienter var 

97 

deprimerade. 

Av dessa 97 

hade 

sjuksköterska

n identifierat 

44 av dem. 

Carlsson & 

Eiman,  

27 poäng. 

Grad II. 

Brown et 

al (2001) 

Amerika 

Öka 

möjlighetern

a att 

identifiera 

depression 

hos patienter 

och remitera 

dem till 

läkare. 

En av två grupper 

erhöll föreläsningar, 

information, 

kriterier, 

behandlingsmöjligh

eter etc, bla vi e-

mail.  

10 Ssk i 

interventio

nsgruppen

och 10 st i 

kontrollgru

ppen.  

Kvantitativ 

analys.  

Testgruppen 

upptäckte 

flera och 

remitterade 

fler till läkare. 

Carlsson & 

Eiman,  

33 poäng. 

Grad II. 

Brown et 

al (2010) 

Amerika 

Förbättra 

möjlighetern

a för 

sjukskötersk

or på 

vårdhem att 

identifiera 

depression. 

Deskriptivt 

beskriva de 

viktigaste delarna i 

TRAIL 

17 st Ssk i 

interventio

nsgruppen. 

19 st i 

kontrollgru

ppen. 

Observera 

och öva på 

patient 

intervjuer. 

Interventionsg

ruppen hade 

signifikant 

bättre 

självförtroend

e och 

bedömning av 

depression vid 

uppföljning.  

Carlsson & 

Eiman,  

29 poäng. 

Grad II. 

Ell et al 

(2008) 

Amerika 

PHQ-9 och 

OASIS 

jämförs. Och 

om det finns 

det någon 

karakteristis

k skillnad 

mellan de 

patienter 

man 

upptäcker. 

Kvantitativ. 9178 

screenades 

och 311 

med 

depression 

och som 

accepterad

e studien 

inkluderad

es. 

Kvantitativ, 

deskriptiv 

och med 

Chi-square 

test.  

Med PHC-9 

diagnos som 

utgångsläge. 

OASIS hittar 

55-71 % av de 

deprimerade. 

Carlsson & 

Eiman,  

35 poäng. 

Grad I. 

Haddad et 

al (2005) 

England 

Studera 

utsträckning

en av 

kontakten av 

Bekvämlighetsurval

. 

217 DSK. Kvantitativ. 

Frågeformu

lär. 

Brister i sin 

arbetsroll pga 

otillräcklig 

kunskap. 

Carlsson & 

Eiman,  

37 poäng. 

Grad I. 
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sjukskötersk

or som 

möter 

mental 

ohälsa. 

Samt 

sköterskornas 

vilja att lära 

sig mera. 

Hollinger-

Samson & 

Pearsson 

(2000). 

Amerika 

Sambandet 

mellan 

personalens 

empati och 

depression 

hos äldre på 

olika 

äldreboende

n.  

Bekvämlighetsurval

. 

62 

patienter 

utan 

kognitiva 

funktionsn

edsättninga

r. 

Deskriptiv 

analys av 

skattningss

kalor. 

Ett negativt 

samband 

mellan empati 

och 

depression. 

Carlsson & 

Eiman,  

27 poäng. 

Grad II. 

Kerber et 

al (2008) 

Amerika 

Beskriva 

anti-

depressiva 

medicinering 

utifrån olika 

diagnostiseri

ngs sätt. 

Sekundär analys av 

en tidigare studie. 

186 

patienter. 

Deskriptiv 

statistisk 

analys. 

De som 

diagnostiseras 

via 

primärvården 

har större 

sannolikhet 

att behandlas 

med 

läkemedel. 

Carlsson & 

Eiman,  

38 poäng. 

Grad I. 

Knight & 

Houseman 

(2008) 

Amerika 

Belysa 

effekten av 

en 

psykiatrisköt

erska och en 

psykiatrikers 

samarbetsres

ultat 

Kvasi- experiment. 41 

patienter. 

Kvantitativ 

analys. 

HAM-D och 

GDS är 

jämförbara. 

Carlsson & 

Eiman,  

34 poäng. 

Grad II. 

Nunn et al 

(2007) 

Australien 

Testa en 

screening 

metod för att 

se vilka 

problem 

DSK 

upplever. 

Två stegs process 

med två grupper för 

att i den 

andragruppen 

förbättra screenings 

processen efter den 

första. 

46 DSK Enkät 

undersökni

ng. 

DSKs brist på 

kunskap och 

problem som 

de upplever 

med att 

undersöka 

patienternas 

mentala 

status. 

Carlsson & 

Eiman,  

36 poäng, 

Grad I.  

Tullai-

McGuinne

ss et al 

(2009) 

Amerika 

Undersöka 

validiteten 

av OASIS 

gällande 

ADL,IADL, 

kognition 

och 

depression. 

Bekvämlighetsurval

. 

203 

patienter. 

Kvantitativ. OASIS anses 

lämplig för 

bedömning av 

kognition och 

ADL men inte 

för IADL och 

depression. 

Carlsson & 

Eiman,  

37 poäng. 

Grad I 
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