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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I Sverige har psykisk ohälsa ökat de senaste åren och ses därmed som en av 

de största folksjukdomarna. Det är framför allt diagnoser för depressioner 

som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan. I dag lider cirka 20 procent 

av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Uppkomsten av depression hos äldre 

kan både ha biologiska och sociala faktorer. Det kan vara svårare att ställa 

rätt diagnos hos äldre jämfört med yngre, eftersom äldre uppvisar depression 

symtom på ett annorlunda sätt. 

Syfte:                  Syftet var att beskriva äldres upplevelse av att leva med depression 

Metod: I litteraturöversikten användes tio vetenskapliga studier som analyserades i 

enlighet med Fribergs metod. Sju av de utvalda artiklarna var kvalitativa 

studier, två artiklar var kvantitativ metod och en artikel var mixad metod. 

Databaser som användes för sökning av vetenskapliga artiklar var CINAHL 

Complete och PubMed. 

Resultat: Fem teman lyfts fram i resultatet. Ensamhet och isolering, utsatthet, 

vårdrelation, aktivitet betydelse och lidande. 

Diskussion: Resultatet som diskuteras är vårdrelation och lidande. Dessa utifrån Katie 

Eriksson teori för att få djupare förståelse av resultatet. Sjuksköterskans roll 

lyfts fram i diskussion då en ökad kunskap och ett bättre bemötande leder till 

välbefinnande.  

Nyckelord: Depression, upplevelser, äldre, hantering 

 



  
 
 

 

Abstract:  
 

Background: In today's Sweden the rise of psychological illness has increased with each 

passing year, and is now one of the greatest ailments in our society. The main 

contributer to this rise correlates to the diagnoses of depression. The latest 

figures shows that 20 percent of our elders suffers from psychological illness. 

The origins of depression, both for young and old alike, may stem from 

biological and social factors. The difficulty in establishing a diagnosis of 

depression with elderly - unlike with the young - is partly because elderly 

depression manifests itself differently. 

Aim: To describe elderly's experience of living with depression. 

Method:            In the literature review, ten scientific studies were used which were analyzed 

in accordance with Friberg's method. Seven of the selected articles were 

qualitative studies, two articles were quantitative method and one article was 

mixed method. Databases used to search for scientific articles were CINAHL 

Complete and PubMed. 

Results: Five themes are highlighted in the result. Loneliness and isolation, 

vulnerability, care relationship, activity importance and suffering. 

Discussion: The result discussed is care relationship and suffering. These are discussed 

from Katie Eriksson's theory to gain a deeper understanding of the result. The 

role of the nurse is highlighted in the discussion increased knowledge and 

better treatment lead to well-being. 

Keywords: Depression, experiences, older, coping.  
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1. Inledning  
Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning sett många äldre som upplever depression 

och som inte fick uppmärksamhet från vården. Därför valde vi depression som ämne. Utifrån 

vår livserfarenhet har vi många anhöriga som drabbats av depression och har begått 

självmord, detta väckte intresse hos båda författarna att undersöka depression. Vår 

förhoppning är att en litteraturöversikt ökar kunskap och förståelse inom området och hjälper 

oss att bättre hjälpa dem som är i behov av vård samt att bättre sprida kunskap inom 

arbetsplatsen.  

 
2. Bakgrund 
2.1.Äldre 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) har definierat 60 år som gräns för äldre, medan i 

Sverige definieras individen som äldre vid 65 års ålder, det vill säga vid den allmänna 

pensionsåldern. Åldrandet är en naturlig del av livet och kroppsliga förändringar är en del av 

åldrandet. Detta innebär att kroppen kan upplevas som ett hinder i livet när lederna värker, 

andningen blir tung och trötthet som inte försvinner trots vila (Nygren & Lundman, 2014). 

Till dessa förändringar hör också ett förändrat utseende, vilket för många kan kännas som 

deprimerande. En förlust av självständighet, sociala relationer och tidigare livserfarenheter, 

kan bidra till ett negativt åldrande som leder till utveckling av depression. 

Andelen äldre människor ökar väldigt kraftigt över hela världen. År 2012 har 60 års individer 

eller äldre beräknats till ungefär 810 miljoner och fram till 2050 förväntas en ökning till över 

två miljarder. 65 åringar och äldre räknas till Sveriges äldre befolkning (Rundgren, Å & 

Dehlin, O, 2014). 

 

2.2.Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar psykiska sjukdomar till exemple 

ångestsjukdomar, depression, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), autism, 

ätstörningar, personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdomar som schizofreni 

(Psykiatrifonden, 2018). Besvären kan antingen vara snabbt övergående, återkommande eller 

kvarstående med ökad försämring. Psykiska besvär kan bli allvarliga och leda till svårt nedsatt 

funktionsnivå eller död. Enligt Forskasverige (2013) tar varje år över 1 000 personer sitt liv i 

Sverige, fler än de som dör i trafiken idag. En mycket stark riskfaktor för självmord är 

depression. I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Kostnaderna 
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för psykisk ohälsa i Sverige uppskattas till 70 miljarder kronor per år. De totala årliga 

samhällskostnaderna för enbart depressionssjukdomar i Sverige har fördubblats mellan 1997 

och 2005 från 16 miljarder till 33 miljarder kronor. Förutom de stora samhällskostnaderna av 

psykisk ohälsa så drabbas ofta individer av isolering, nedsatt livskvalitet och stigmatisering. 

 

2.3.Depression 

Enligt World Health Organisation (WHO, 2017) är depression den vanligaste psykiska 

sjukdomen, som kännetecknas av en långvarig sorg och intresseförlust i aktiviteter. Dessutom 

har personer med depression flera av följande symtom som energiförlust, en förändring i aptit, 

sover mer eller mindre, ångest, obeslutsamhet, rastlöshet, känslor av värdelöshet, skuld eller 

hopplöshet samt tankar om självskada eller självmord. Det skiljer depression från exempelvis 

sorg eller vanlig ledsenhet som är enklare att ta sig ur själv. I Sverige har psykisk ohälsa ökat 

de senaste åren enligt (Socialstyrelsen, 2017). Det är framför allt diagnoser för depressioner 

som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan. Psykisk ohälsa ses därmed som en av 

Sveriges största folksjukdomar. Fler kvinnor än män är diagnostiserade med depression. 

Nästan var fjärde kvinna, 24 procent, är diagnostiserad med depression och motsvarande 

andel för män är 13 procent. (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Det finns olika kategorier av depression som individer kan drabbas av. Egentlig depression är 

en vanlig form av depression och typiska tecken är ledsnad, minskat intresse eller glädje 

(Allgulander, 2014). För att få diagnosen egentlig depression måste symtomen vara i minst 

två veckor och personen har svårt att sköta det sociala livet. Det finns tre grader av egentlig 

depression: Lätt, måttlig och svår. Dystymi, sjukligt svårmod, kännetecknas av minskad eller 

ökad aptit, brist på energi, minskad sömn och koncentrationssvårighet. Vidare kan ofta tecken 

på personlighetsstörning förekomma. Diagnosen dystymi kan ges när personen har dessa 

symtom i minst två år. Melankolidepression är den svåraste typen av depression, då det är 

vanligt med dödsångest och suicid (Skärsäter, 2014). Enligt Piuva (2000) grundar sig 

utredningen av depression på en läkarkontakt, och oftast krävs det en psykiatrisk bedömning. 

Vidare används Geriatric Depression Scale (GDS) som är ett screeningsinstrument och 

används för att identifiera depression hos äldre personer och består av 30 frågor.  

I en studie av Li, Jeon, & Low et al., (2015) belyser att GDS tar hänsyn till faktum som visar 

att somatiska symtom som sömnstörning och viktminskning som är vägledande för depression 

hos unga kan förekomma hos äldre också. 
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 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5) används för att 

diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade tillstånd. Den internationella 

sjukdomsklassifikationen (ICD) med diagnoskoder används för att kategorisera olika 

sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska och analyser. 

Vid depression finns två typer av behandlingar som kan erbjudas, icke farmakologisk 

behandling och farmakologisk behandling (Allgulander, 2014). Icke farmakologisk 

behandling kan innefatta psykologisk behandling såsom kognitiv beteendeterapi, kognitiv 

terapi och interpersonell psykoterapi. Medan den farmakologiska behandlingen kan vara 

antidepressiva läkemedel. Det är enormt viktigt att använda elektrokonvulsiv behandling eller 

farmakologisk behandling vid mycket svår depression för att förhindra självmordstankar 

enligt (Allgulander, 2014). Vid mild och måttlig depression, är det bra att kombinera både 

psykoterapi och antidepressiva läkemedel enligt (Liebel & Powers, 2013). Enligt Luck, et al. 

(2017) har användning av antidepressiva läkemedel i samband med psykoterapi gav bra effekt 

vid behandling. 

 

2.4.Depression hos äldre 

Enligt Skärsäter (2014) är depression den vanligaste psykiska sjukdomen bland äldre 

individer. Det finns både biologiska och psykologiska förklaringar till depression hos äldre. 

En biologisk förklaring är att det sker en tillbakagång av viktiga signalsubstanser i hjärnan. 

Medan en psykologisk förklaring kan vara att många äldre lider av stress eller de genomgår 

stora förändringar i livet. Det kan vara svårare att ställa rätt diagnos hos äldre jämfört med 

yngre, eftersom äldre uppvisar depression på ett annorlunda sätt (Skärsäter, 2014). 

Enligt Socialstyrelsen (2018) kan det vara svårt för vårdpersonal att uppmärksamma symtom 

på depression hos äldre som har flera andra samtidiga sjukdomar i bakgrunden. Hos äldre är 

sjukdomsbilden annorlunda än hos yngre. Yngre grupper uppvisar att de känner sig 

nedstämda vid depression medan äldre ofta uppvisar kroppsliga symtom som huvudvärk, 

yrsel och smärta och risken är därför större att en psykiatrisk diagnos förbises. Bland de äldre 

personer som har begått självmord har åtminstone 70 procent sökt sjukvård en månad innan 

dödsfallet. 

Att ställa en diagnos hos äldre skiljer sig från yngre enligt Takeda, Tanaka, & Kudo, 

(2011) och därför bör vårdpersonalen ägna stor uppmärksamhet åt några onormala beteenden 

hos äldre. Äldre kan vara upprörda eller irriterade istället för att visa sina depressionssymtom. 

Dessa symtom löper stor risk för äldre att begå självmord och att skada sig själva om en 

diagnos inte ställs.  
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2.5.Närstående  
Enligt Socialstyrelsen (2019) avser begreppet närstående i första hand familjen eller andra 

nära anhöriga, det vill säga make och maka, sammanboende, registrerad partner, barn, 

föräldrar och syskon. Närstående kan uppmuntra en person att söka hjälp. Familjen eller 

vännerna kan på olika sätt stödja en person. Samtidigt är detta mycket krävande för 

närstående, och för att de inte ska överväldigas av ett eget lidande kan de behöva stöd. 

Närstående kan både vara ett hinder och en resurs i återhämtningen till den person som 

drabbas av psykisk ohälsa. Att vara hinder kan vara till exempel att närstående bestämmer 

kring behandlingen istället för vårdpersonalen och att vara en resurs innebär att närstående 

uppmuntrar patienterna till att följa behandlingen.  

Det är viktigt att ge kunskap till närstående så att de kan handskas med kvarvarande symtom. 

Närståendes egen hälsa kan också påverkas av den emotionella stressen vid psykossjukdomen 

som de närstående upplever som svårast. Det är viktigt att de närstående får stöd för att skapa 

en bättre miljö i hemmet. En god allians mellan vårdteamet, patienten och närstående kan med 

individbaserade stödinsatser förbättra följsamheten och minska risken för återfall (Skärsäter, 

2015).  Närstående som förlorar en anhörig i suicid som dödsorsak av depression, kan uppleva 

stor sorg och skuld. Sorgearbete efter en suicid är svårt och komplicerat. Närstående 

genomgår stora förändringar efter suicid som bland annat ökar risken för psykiska symtom 

som sömnsvårigheter, extrem ångest och trötthet (Pitman, Osborn, Rantell & King, 2016) 

 

2.6.Sjuksköterskans ansvarsområde       

Sjuksköterskans ansvarsområde vid depression är att främja hälsan, lindra lidande och 

förebygga sjukdomar enligt International Council of Nursing (2012). Som sjuksköterska är 

det viktigt att ha grundläggande kunskap för att kunna identifiera tecken på depression 

(Suvanto, 2018). Det är viktigt att sjuksköterskor identifiera patients behov, resurser och 

risker för att kunna förebygga och minska depression. Detta leder till förbättringar av äldres 

livskvalitet och välbefinnande (Haugan, Innstrand, & Moksnes, 2013).  

Depression leder till att äldre har negativa föreställningar och känslor av att livet är 

meningslöst. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har fokus på att bearbeta och bekräfta de 

äldres lidande samt kunna ge ett hopp så att det blir lättare och ljusare för dem i framtiden 

(Suvanto, 2018). Arbetet inom vården utgår ifrån de etiska förhållningssätt som innefattar att 

visa respekt, rätt till liv och val, ge vård till alla individer och behandla alla på samma sätt 

oavsett vilken bakgrund hen har exempelvis: kön, sexuell läggning, religion eller kultur. 

Utifrån sjuksköterskans roll och kunskap är det viktigt att inte endast fokusera på den 
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psykiska ohälsan, utan att kunna se och förstärka individens hälsoresurser, till exempel sociala 

och kulturella faktorer samt fysiska aktiviteter enligt International Council of Nursing 

(2012).   

Suvanto (2018) påpekar att det är viktigt att sjuksköterskan skapar en vårdrelation som 

består av trygghet och tillit, för att individen ska kunna känna sig trygg i miljön och samtalet 

samt vara trygg med sjuksköterskan. Det kommer genom att sjuksköterskan visar ett genuint 

engagemang, lyssnar aktivt och visar respekt för individen. Ytterligare belyses Suvanto 

(2018) hur viktigt det är att sjuksköterskan fokuserar både på det yttre och inre uttrycket hos 

äldre  

 

2.7.Problemformulering 
Kroppsliga förändringar är en del av åldrandet som kan vara ett hinder i äldres liv. Brist på 

sociala relationer och tidigare livserfarenheter kan leda till utvecklingen av depression. 

Depression är ett växande problem i samhället och att drabbas av depression är vanligare hos 

äldre än yngre eftersom riskerna ökar med den stigande åldern. Trots de behandlingar som 

finns idag får många äldre inte den hjälp de behöver. Många äldre har mer diffusa symtom 

jämfört med yngre, vilket leder till stor risk att diagnosen depression inte upptäcks. För att 

äldre individer som lider av depression ska få en optimal behandling, krävs det att 

sjuksköterskor har kunskap inom området och kan identifiera depression hos äldre. 

Obehandlad depression kan medföra lidande som i sin tur kan leda till suicid, och suicid är 

också ett stigande problem idag och kan innebära stor sorg för närstående.    

 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva äldres upplevelse av att leva med depression. 

 

4.Teoretiska utgångspunkter  
Katie Erikssons teori grundar sig på humanitära traditioner som handlar om vårdvetenskap i 

förbindelse till människans hälsa och lidande (Eriksson, 2018). Katie Erikssons caritativa 

teori belyser tre viktiga former av lidande i vården: sjukdomslidande kan innebära smärtan 

som upplevs i förhållande till sjukdom och behandling, samt människans inre väsen såsom tro 

och hopp. Livslidande kan handla om allt från ett hot mot befintlighet till en förlust av 

möjligheten att genomföra de olika viktiga sociala uppgifterna. Livslidande är den smärtan 

som är förknippad till allt som är levande. Den tredje formen av lidande är vårdlidande som 
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kan beskriva mer maktutövande, alltså att vården uteblir och inte ger lika god vård som 

patienten förväntar sig. Erikssons teori grundar sig på att vårdpersonal skall kunna respektera 

människans möjligheter. Detta kan ge kraft till patienten, som kan gå vidare med 

vårdhälsoprocessen. Målet i Erikssons caritativa teori är att minska och lindra patientens 

lidande och smärta. 

Eriksson beskriver upplevelse av lidandet i tre olika faser. Den första fasen är att ha ett 

lidande som innebär att vara främmande för sig själv, det är som att vara styrd och driven av 

yttre omständigheter. Den andra fasen att vara i lidande betyder att söka någonting mera 

helgjutet. Då känner sig människan oftast orolig, och för att hen vill lindra smärtan på kort 

sikt, behövs det tillfredsställelse.  

Eriksson belyser sista fasen som att varda i lidande, vilket betyder en kamp mellan hopp 

och hopplöshet, mellan liv och död samt onda och goda som lidande har med sig. Individen 

saknar denna kraft till att uttrycka sitt lidande till de andra. Ett respektfullt och kärleksfullt 

bemötande från vårdgivare till vårdsökande, ger goda resultat i vårdprocessen, något som 

leder till att patienten får mer utrymme och försöker att uttrycka sina problem, behov och 

begär. Som sjuksköterska är det viktigt att skapa en förtroendefull vårdrelation som bygger på 

tillit för att kunna ge en trygg och säker vård och behandling samt kunna följa vårdprocessen 

kontinuerligt (Eriksson, 2018). Sjuksköterskans viktigaste mål är att mildra och lindra 

besvären hos den vårdsökande. 

Erikssons teoretiska grundbeteckning om hälsa identifieras som ett tillstånd där individen 

upplever en känsla av fullständighet i samband med själ, ande och kropp. Det råder balans 

inom individen och i förhållande till sin situation. Om en ren begreppslig och historisk, helhet 

och helighet. Människan skall ses som en enhet och ha en upplevelse av att kunna känna sig 

hel. Detta innebär att människan ses som en kropp, själ och ande. Vidare nämner Eriksson att 

lidande och välmående bidrar till två helt olika sidor av individens livsprocess. De är 

sammansmälta i varandra och är konstant närvarande i individens liv. Individen kan uppleva 

olika nivåer av lidande och/eller välmående, beroende på livssituationen. Ytterligare lyfter 

Ericsson två grundprinciper. Den ena kallas för varande medan den andra är havande. 

Varande innebär att sjukvårdspersonal alltid ska finnas tillgänglig för patienten oavsett om 

vårdpersonalen har ett annat uppdrag att göra eller inte. Medan havande omfattar hur 

vårdpersonal och patienter förhåller sig till varandra. Då är sjuksköterskans professionella 

ansvar att lindra lidandet och se till att patientens hälsotillstånd förbättras (Eriksson, 2018). 
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5. Metod 
Författarna utgår från Friberg (2012) som en metod för litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

görs för att skapa en översikt av forskningsläget och ge svar på syftet. Metoden innebär en 

ökad förståelse för ett fenomen och att tidigare forskning sammanställs till en ny helhet 

 

5.1.Datainsamling 

Enligt Friberg (2012) innehåller databaser olika information från olika typer av källor som ger 

svar på syfte och problem. Databaser som författarna har använt för denna litteraturöversikt 

var CINAHL och Pubmed, då dessa är inriktade på omvårdnad och medicin. Författarna har 

tagit hjälp av MeSh (Medical Subject Headings) för att hitta rätt sökord.  En del sökord fanns 

inte i svenska MeSH och då användes databasens ämnesordlista eller skrevs i fritext. Ord som 

använts vid sökningar var: experiences, expressions of depression, depression, aging, coping, 

depression symtoms, nursing, older people, quantitative design, physician attitudes, patient 

attitudes, depression experience, late life depression, qualitative research. Dessa 

kombinerades med bindeord som ”AND” (Se Matris 1). Dessa används för att kombinera 

områdena och därmed avgränsa sökningar för att få fram relevanta artiklar som speglar 

tillbaka på syftet I studien inkluderades artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Kvalitativa studier beskriver upplevelse och erfarenhet kring ett fenomen eller ett 

sammanhang, medan en kvantitativ forskning analyserar hypotes eller ett klart syfte med stöd 

av statistikanalys (Friberg, 2012). 

 

5.2.Urval 
Författarna gjorde en tydlig avgränsning i sökningarna för att få relevant artiklar och sökorden 

valde i litteratursökningen utifrån syftet. Kriterier för urvalen var peer reviewed, engelska, 

fulltext. Avgränsningen gjordes även till publicering åren mellan 2009–2019, detta för att få 

fram det senaste kunskapsläget. I ett första steg tog författarna hänsyn till artiklarnas titel och 

därefter läste författarna artiklarnas abstract och bedömde om de var relevanta till syftet. I 

nästa steg har författarna läst hela artiklar med fokus på resultatdelen. De artiklarna som inte 

motsvarade vårt syfte och där deltagarna var under 60 år valdes bort. 

 

5.3.Analys  

Analysen genomfördes i enlighet med Fribergs (2012) modell genom att författarna läste 

igenom de valda artiklarna flera gånger på varsitt håll. Därefter skapade författarna ett Google 
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dokument med alla artiklar. Genom att kunna dela upp artiklarnas innehåll i teman har 

författarna identifierat likheter och skillnader mellan de olika resultaten i artiklarna genom att 

markera med olika färger. Likheter och skillnader kan vara på olika sätt relaterade till 

kvantitativa eller kvalitativa studier och detta har författarna tagit hänsyn till. För att kunna 

bygga en struktur inför nästkommande steg, samt få en överblick över de valda artiklarna har 

författarna gjort en sammanställning av varje studies resultat (se matris 2). Därefter jämfördes 

artiklarna och innehåll kategoriserades utifrån olikheter och likheter i resultatdelen. De teman 

som framkom i de utvalda artiklarna kodades genom olika färgmarkering. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik är etiska överväganden som görs inför och under litteraturöversikten 

(Sandman & Kjellström, 2013). Forskningsetiken baseras på principer om respekt för 

människor och om att göra gott eller inte skada. Kravet på att informera, samtycke och 

konfidentialitet är en förutsättning i forskningsetiken. Informera och samtycke motiveras 

etiskt med hänvisning till respekt för personens autonomi och integritet. Författarna har i detta 

examensarbete följt de etiska reglerna och valt de artiklar som har god kvalitet och som är 

genomförda på ett etiskt sätt.  

Enligt Sandman och Kjellström (2013) finns det risk för feltolkning av en text när texten 

inte är skriven på författarnas modersmål. Författarna har därför gjort översättningen av 

vetenskapliga artiklar i tre steg. I första steget har författarna översatt artiklar från engelska till 

svenska för att få en korrekt översättning av vissa begrepp. I andra steget så har författarna 

enskilt läst artiklarna och i det tredje steget så har författarna diskuterat fram ett gemensamt 

resultat. 

 

7. Resultat 
I denna litteraturöversikt har fem tema lyfts fram som är ensamhet och isolering, utsatthet, 

vårdrelation, aktiviteters betydelse och lidande. 

 

7.1. Ensamhet och isolering 

I studieresultat kan det tydligt utläsas att deltagarna upplevde negativa känslor av ensamhet. 

Upplevelsen av ensamhet beskrivs på många olika sätt som påverkar deras livsvärld och leder 

till negativa konsekvenser (Apesoa-Varano, Barker & Hinton 2014; Drageset, Espehaug & 

Kirkevold, 2012). Deltagarna beskriver sina upplevelser av ensamhet som beror på socialt 
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bristande stöd som familj eller vänner (Drageset et al., 2012; Apesoa-Varano et al., 2014). 

Detta handlar om både social ensamhet och emotionell ensamhet. Äldre upplever att 

känslomässiga ensamheten är en av de mest destruktiva känslorna som äldre kan känna. Äldre 

beskrev om en människa inte har familjen, undrar man vad vi gör här. Det är inte bara den 

fysiska smärtan som gör ont mest, utan den känslomässiga också. Den psykiska sidan skadas 

när man inte kan bidra till människor i närheten, vilket är betydelsefullt för depression som 

fysisk ensamhet säger äldre vuxna. En del av äldre i samma studie kände sig deprimerade på 

grund av att de förlorade inkomst och arbetsmarknad. Dessa deltagare uttryckte en sorg över 

att inte längre vara behövda på arbetet, en känsla av isolering samt att vara bortkopplade 

beroende på att de inte kunde arbeta längre. En deltagare beskrev att depressionen kom efter 

hans pension eftersom han inte kunde jobba längre (Apesoa-Varano et al., 2014).  

I en studie framkom att depression hos de äldre leder till störningar i sociala relationer och 

att brist på social relation kan bidra till ensamhet. Ensamhet i samband med depression har 

minskat hos de flesta deltagarna genom stöd från hemsjukvårdspersonal, eftersom hjälp från 

vårdpersonal ger mer social kontakt. Relationen ökar upplevelsen av meningsfullhet hos äldre 

som upplever depression. Bekräftelse och stöd från vårdpersonal är viktiga faktorer som 

betyder mycket för den äldre individen. Deltagarna beskrev att depressionen minskade när de 

fick stöd och bekräftelse från vårdpersonal. Genom detta kunde den äldre individen få ett 

nätverk av människor som bryr sig om dem (Drageset et al., 2012).  

Med depressionen kom också fysiska smärtor, framförallt värk i axlar, nacke och 

huvudvärk. Anledningen till att äldre individer drar sig undan från andra beror på att de har 

fysiska smärtor. Deltagarna var rädda för att bli en börda för sina familjemedlemmar, vilket 

ledde till isolering och ensamhet. En stor orsak till isolering hos äldre individer var i samband 

med kroppsliga smärta som de har (Apesoa-Varano et al., 2014; Bjørkløf, Kirkevold, 

Engedal, Selbaek & Helvik, 2015; Ludvigsson, Milberg, Marcusson &Wressle, 2014). 

 

7.2. Utsatthet  
I flera studier visas att äldre människor som upplever stigma har svårt att hantera depression 

(Black, Gitlin & Burke, 2011; Conner et al., 2010; Overend et al., 2015). Detta gör att äldre 

håller depressionen dold. Många äldre upplever att familjemedlemmar skäms över att besöka 

dem på grund av starkt stigma mot depression. Därför döljer äldre sina depressionssymtom 

för att inte förlora sina anhöriga på ett skamligt sätt. Äldres människor lärde sig att allt som 

händer kring depressions-sjukdomen stannar inom huset och där behålls dessa hemligheter 

(Black et al., 2011; Conner et al., 2010). Det vill säga att ingen främling får reda på den 
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skamliga sjukdomen. Äldre upplever att depressionen är mer stigmatiserad än andra 

sjukdomar, för att den sjukdomen tillhör psykiska sjukdomar, vilket gör att många äldre 

människor vägrar att söka vård för sina depressionssymtom. Detta skapar oro och 

nedstämdhet hos äldre. Flera studier visar att äldre som är religiösa har svårt att hantera och 

behandla depression. Äldre tror att Gud kommer att behandla deras depression istället för 

medicinsk behandling. Vidare belyser äldre att de finner lugn inom religionen genom att läsa i 

Bibeln och en stark kontakt med Gud gör att de blir fria från depression (Black et al., 2011; 

Conner et al., 2010; Overend et al., 2015). 

 

7.3. Vårdrelation  

I ett flertal studier beskriver deltagarna deras relation och känslor till vården i samband med 

depression. Vissa äldre var tacksamma för vården i motsats till andra som upplevde misstro 

inför vården (Conner et al., 2010; Black et al., 2011; Overend et al., 2015; Williams, Meeten 

& Whiting 2015). Äldre belyser att de upplever diskriminering, orättvis behandling, och andra 

komplexa känslor som påverkar dem negativt och leder till äldre besvikelse inom vården. 

Anledningen till att de vägrar söka psykiatrisk vård, är att de är för gamla för det och att 

vården finns enbart för de unga som samhället kan ha nytta av (Black et al., 2011; Conner et 

al., 2010). Deltagarna upplever att sjukvården inte har tillräckning information och utbildning 

gällande depression (Conner et al., 2010; Overend et al., 2015). Äldre individer tror att denna 

brist på information leder till negativa attityder till att inte söka psykisk 

hälsobehandling.  Äldre individer upplever att vården inte stödjer dem. De önskade att vården 

borde kunna förtydliga att sjukdomen kan behandlas genom läkarvård och stöd. Äldre 

uttrycker att de inte vet om vilka olika möjligheter som var tillgängliga för dem vid 

depression.  

Äldre beskriver att vara isolerad hemma och skämmas över sina depressionssymptom kan 

vara ett hinder som gör att dem inte söker psykisk hjälp (Conner et al., 2010; Overend et al., 

2015). Äldre uttryckte sig på ett oroande sätt över de olika behandlingarna som vårdpersonal 

använder inom vården. Utöver det ökats äldres misstro mot sjukvårdsbehandling och 

sjukvårdspersonal med tiden. Deltagarna upplever att antidepressiva läkemedel inte ger effekt 

och därför valde många äldre andra bedövningsmedel såsom cannabis, narkotika och alkohol, 

alla dessa som kortvariga behandlingar. Äldre tror att dessa bedövningsmedel kan lindra deras 

smärta och ge bättre effekt än antidepressiva läkemedel.  

Conner et al., (2010) belyser att många äldre individer har svårt att ha tillit till psykiatri i 

allmänhet. Många äldre uttryckte att det mentala hälso- och sjukvårdssystemet är felaktig eller 
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inte fungerar alls. Anledningen är att de äldre ofta behöver hjälp, men de får inte tillräckligt 

med hjälp, något som ledde till misstro utav äldre till hela hälso- och sjukvårdsystemets 

förmåga, eftersom de äldre som lider av psykiska problem såsom depression inte kan 

behandlas på rätt sätt.  

Enligt Overend et al., (2015) upplever äldre att de vill ha mera tid för sitt besök, men 

läkarna hade inte tillräckligt med tid att erbjuda. En del äldre personer vill vara mer öppna om 

sina känslor och personliga problem. Läkarnas fokus låg på läkemedel medan äldre önskade 

hjälp att hantera depressionen. I samma studie har många äldre människor talat om Facilitator 

som gav en möjlighet för vissa människor att prata om depressionen. Facilitatorn kan vidare 

bifoga information från patient till vårdpersonal något som kan ge äldre människor en större 

chans att delta i situationen. Ytterligare kan Facilitator uppmuntra de äldre att kunna tala 

utanför primärvårdsrådet, och det kan leda till att behandla deras låga sociala stämning 

(Overend et al., 2015).  

I en liknande studie (Williams et al., 2015) upplevde flera deltagare känslan av sammanhang 

när de hade gruppterapi. De flesta deltagarna kommenterade positivt att vara en del av 

gruppen. En hel del äldre upplevde en stor förändring i hur de relaterade till andra. Detta var 

ett resultat av att vara en del av gruppen till skillnad från tidigare där de satte upp ett hinder 

mellan sig själva och andra. Dessa aktiviteter gör att de mår bättre och deras symtom på 

depression minskar med tiden. I en annan studie av Bjørkløf et al., (2015) har några deltagare 

tidigare erfarenheter och reflektioner från mentalvården om olika tekniker för att hantera 

depression. Detta i sin tur hjälper dem att minska depressionssymtomen och att kunna leva ett 

normalt liv. 

 

7.4.Aktiviteters betydelse  
Gemensamt för deltagarna i flertal studier var att äldre upplevde en meningsfullhet när de har 

olika aktiviteter tillsammans med andra äldre som är deprimerade, till skillnad från andra 

äldre som inte kan delta i aktiviteter (Leibold, Holm, Raina, Reynolds & Rogers 2014; Culph, 

Wilson, Cordier & Roger 2015; Williams et al., 2015). Äldre beskrev hur de upplevde nöje 

eller en glädjekänsla när de engagerade sig i vissa aktiviteter (Leibold et al., 2014: Culph et 

al., 2015). Denna positiva känsla gjorde att de kände sig normala, då de negativa tankarna 

försvann för en stund. När äldre personer klarade av aktiviteter som de bestämt sig för, 

upplevde de ett stärkt självförtroende samt att det gav en mening med att fortsätta kämpa mot 

sjukdomen. 
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I resultatet har flera äldre talat om suicidförsök. Äldre beskrev ett antal olika symptom som 

bidrog till suicidförsök såsom ångest, överdriven sömn, irritabilitet, svårigheter med 

beslutsfattande och förlust av nöje i aktiviteter. Dessa symtom ledde till minskad motivation 

för att engagera sig i fysiska aktiviteter i det dagliga livet hos äldre (Leibold et al., 2014: 

Culph et al., 2015). Vidare beskrev äldre känslor av värdelöshet som ett resultat av deras 

symtom. Många äldre betonar att dessa symptom minskade när de engagerade sig i någon 

form av aktiviteter tillsammans med andra människor som är deprimerade. Den rutin och 

planering som etableras med andra kring aktiviteter gör att äldre upplever meningsfullhet med 

livet, vilket i sin tur ökar deras välbefinnande. Vidare beskrev deltagarna känslan av stolthet 

och själsförmåga genom dessa aktiviteter. En del äldre upplever svårighet att uttrycka sina 

känslor kring depression, men i denna aktivitet har de fått etablera ett djupare förhållande med 

andra män (Leibold et al., 2014: Culph et al., 2015). De öppnar sig om känslor kring 

depression i den säkra och stödjande miljön. I en studie Lundvigsson et al., (2014) beskriver 

äldre individer en positiv upplevelse trots kroppsliga lidanden och trots att kroppen rörde sig 

långsammare kunde de delta i olika aktiviteter såsom att följa tv-program. Att ha en uppgift i 

vardagen minskar lidande och sorg hos personer som lider av depression 

 

7.5.Lidande  

(Bjørkløf et al., 2015; Lundvigsson et al., 2014; Black et al., 2011) beskriver äldre att sorg, 

oro och utmattning är en stor orsak till utveckling av depression. Känslor av rastlöshet 

beskrivs som en rädsla för att bli allvarligt sjuk eller att dö hos flera deltagare. Beskrivningar 

av ångest och oro var övervägande bland äldre, de beskrev sig själva som fruktansvärt rädda 

för att förlora kontrollen och inte kunna hålla sig kvar. Denna upplevelse av lidande ledde till 

att depression utvecklades, och vissa deltagare har gjort ett självmordsförsök eftersom de inte 

kunde ta hand om sig själva. (Bjørkløf et al., 2015).  I en studie (Lundvigsson et al., 2014) 

säger deltagarna med fysisk smärta och låg livskvalitet att de inte fick tillräcklig hjälp från 

vården. Detta gjorde att de isolerade sig från andra. De kände sig besvärliga med sin sociala 

omgivning, missförstod och att deras livskvalitet var låg.  

Deltagarna hade emotionell smärta och hade lidit eftersom de upplevde för lite externt stöd 

och uppmärksamhet från familjen och vården. Denna situation ledde till att vissa deltagare 

hade försökt att begå självmord.  

Författarna (Bjørkløf, Kirkevold, Engedal, Selbaek & Helvik, 2015; Ludvigsson, Milberg, 

Marcusson & Wressle, 2014; Black et al., 2011) belyser ett starkt samband mellan depression 

och fysisk smärta. Äldre personer som är deprimerade beskriver olika känslor och smärta som 
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beror på lidandet i resultatet. I flera studier (Bjørkløf et al., 2015; Lundvigsson et al., 2014) 

framkom att depression ledde till värk samt smärta i hela kroppen. Deltagarna beskrev ett 

antal kroppsliga obehag och smärtsamma förhållanden i samband med depression. Dessa 

inkluderade fysisk smärta och spänning i muskler runt käkarna, nacken, huvudet, axlarna eller 

magen. Dessa fysiska smärtor ledde till att dagliga rutiner blev tunga och äldre beskrev att de 

inte kunde behålla hygien och näring på grund av brist på energi. I en studie (Bjørkløf et al., 

2015) beskrev äldre att den hjälp och uppmärksamhet de fick från vården var otillräcklig.      

Vissa deltagare ansåg att denna minskning av energi som uppkom i samband med depression 

var en del av den naturliga processen vid åldrande, medan andra betraktade det som en följd 

av sjukdom. Trots den allmänna nedgången i kroppsliga funktioner i samband med depression 

som hade konsekvenser för vardagslivet, ansåg en del äldre att de kunde klara sig själva och 

leva självständigt. En del kände sorg på grund av nedgång i fysiska funktioner, men ändå 

ansåg de att de hade ett bra liv överhuvudtaget (Lundvigsson et al., 2014; Bjørkløf et al., 

2015). 

 

8. Diskussion 

Diskussionen består av metoddiskussion och resultatdiskussion. 

 

8.1.Metoddiskussion 
I metoddiskussionen beskriver författarna hur det gick med litteratursökning, genom att 

metod, urvalsförfarande och analys värderas (Friberg, 2012). Syftet med vår litteraturöversikt 

var att beskriva äldres upplevelse av att leva med depression. Eftersom vi har begränsat 

området kring sökningar så valde vi att träffa bibliotekarien för att få olika möjligheter och 

säkerhet på sökningarna. Även om specifika sökord användes, fann vi ett mycket stort antal 

artiklar, vilket var en styrka i vår litteraturöversikt. Författarna fick en bredare sökning när 

OR har använts. Därför har vi undvikit att använda OR vid sökning. När vi sökte 

ämnesordssökning fick vi inte relevanta artiklar jämfört med fritextsökning, där vi fick totalt 

relevanta artiklar.  

Ett enkelt sätt för oss att leta fram våra artiklar var med hjälp av en snabb överblick på 

titlarna, då många artiklar oftast hade samband med en sjukdom, exempelvis depression och 

diabetes eller depression och cancer. På det sättet kunde vi snabbare utesluta dem. 

Fritextsökning var både en fördel och en nackdel. Fördelen var att vi hittade många artiklar 

men det tog lång tid för oss att gå igenom alla artiklar, vilket var nackdel med 
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fritextsökningarna. I CiNAhl valde vi begränsningar peer review, 2009–2019 och engelska 

språket. Detta begränsningar gjordes för att få nya kunskapsläge vilket ses som en styrka.  

Full text valde vi bara när vi hade över 95 artiklar. Detta för att få färre artiklar. Svagheten 

med fulltextfiltret var att vi kanske hoppa över intressanta artiklar som saknade fulltext. 

Medan i PubMed valde vi begränsningarna tio år, engelska och fulltext. I PubMed fanns inte 

peer review filter till skillnad från CiNAhl. En svaghet när ett arbete handlar om äldre vid 60 

års, för att begränsning vid 60 års fanns inte som filter. Det skulle vara mycket lättare att välja 

äldre från 65 år, genom att begränsa urvalet till 65 år. 

Artiklar som vi valde var fem från CiNAhl och fem från PubMed för ett bredare perspektiv 

på patientens upplevelse av olika vinklar både beträffande medicin och omvårdnad. Detta ses 

som en styrka i arbetet. De valda artiklarna är sju kvalitativa, en mixad och två kvantitativ 

artikel. Enligt Friberg 2012 kan vi bättre förstå vad lidande innebär genom kvalitativa studier, 

och hur patienters erfarenheter, upplevelser, förväntningar och behov kan mötas. Dessa olika 

aspekter har uppnåtts i resultatet genom de åtta kvalitativa studierna i vår litteraturöversikt, 

vilket ses som en stor fördel i arbetet. Artiklar som vi valde utfördes i olika länder och 

resultatet som kom fram var liknande i förhållande till Sverige. Därför anses studiernas 

resultat mer relevanta och detta ses som en styrka. Båda författarna har bidragit till denna 

studie. 

Artiklarna som valdes lästes flera gånger av varje författare. Författarna skapade ett 

Googledokument där vi antecknade, och sedan jämfördes anteckningarna med den andra 

författaren för att notera likheter och skillnader. Detta ses som en styrka i arbetet eftersom 

författarnas modersmål inte är engelska, så misstolkning kan uppstå. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Resultatet som kommer att diskuteras är vårdrelation och lidande, som även diskuteras utifrån 

Katie Erikssons caritativa teori (2018). 

 

Vårdrelation 

Äldre slutade tro på psykiska vårdsystem, det vill säga att äldre inte har förtroende längre till 

psykisk vård. Detta skapade behandlingssvårigheter för äldre som har depression. Vidare 

framkom att äldre upplever att psykisk sjukvård slutade fungera och lindra deras psykiska 

problem. I en studie som utförts av (Park et al., 2015) framkom osäkerhet och otillräcklig 

kunskap hos vårdpersonal gällande depression. Detta ledde till svårigheter att upptäcka och 

bedöma depression hos äldre. Enligt Socialstyrelsen (2018) uppfattar äldre sjukdomen på ett 
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annorlunda sätt än yngre och har många andra samtidiga sjukdomar, vilket gör det extra 

problematiskt för vårdpersonalen att upptäcka depression. Ytterligare upplever äldre att det är 

brist på utbildning och information kring depression och det är något som leder till att äldre 

ökar sin misstro till vården. Erikssons teorivision säger att vårdkunskap bör utvecklas för att 

kunna lindra lidandet. Vården ska vara vägledning, rådgivning samt förklaring till att 

depressionssjukdomen kan behandlas genom rätt och säkert vårdstöd (Eriksson, 2018). 

I resultatet framkom att det faktum att äldre inte söker direkt hjälp eller stöd för depression 

gör det svårare för vårdsystemet att kunna utvecklas. Ekonomiska skäl och hinder med 

transport gör det ännu svårare för äldre att söka psykisk sjukvård. Förhållandevis leder det till 

att äldre vuxna söker andra kortvariga hjälpmedel vilka kan vara exempelvis cannabis och 

alkohol istället för antidepressiva läkemedel. Vården ska vara vägledning, rådgivning samt 

förklaring till att depressionssjukdomen kan behandlas genom rätt och säkert vårdstöd.  

Som vårdpersonal påpekade Eriksson (2018) att hållningen till patienten bör utgå ifrån 

tron, hoppet och kärleken som blir en viktig del av patientens hälsoprocess och livskvalitet. 

Samt att människan beskrivs som en unik varelse som består av kropp, ande och själ och det 

måste respekteras av vårdpersonalen. En sjuksköterska bör bygga en vårdrelation som bygger 

på tillit och respekt till individens värdighet samt försöka att hjälpa patienten till att öka 

upplevelsen av tro och hopp. Men för att majoriteten av äldre vägrar att söka vård på grund av 

flera anledningar, blir det svårare för vårdpersonalen att bygga denna vårdrelation som skulle 

kunna bidra till en bättre livskvalitet samt hjälpa dem att lindra deras psykiska problem och 

smärta. Genom denna relation kan äldre öppna sig och berätta nästan allt som de har inuti. Då 

kan vårdpersonalen hjälpa dem bättre genom att förstå deras inre värld och deras livssituation. 

Ytterligare bör vårdpersonalen ha en sympatisk känsla till patienten så att patienten får 

uppleva en känsla av medlidande. Eriksson (2018) belyser att sjuksköterskan bör vara 

närvarande, vissa uppmärksamheten och ge tid. 

I litteraturöversiktresultatet visades att äldre upplevde diskriminering, orättvis behandling 

och andra missnöjda känslor som påverkade äldre negativt och så klart ledde det till missnöje 

inom vården. Med Erikssons teoretiska utgångspunkt är vårdvetenskap ett viktigt begrepp 

som kan innebära omvårdnad och kunskap om hur patientens ställning är i vården. 

Omvårdnaden kan innefatta förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder 

inom hälso- och sjukvården. Kunskapen inom vårdvetenskap handlar om att visa 

människovärdet för de äldre vuxna som lider av denna psykiska ohälsa. Ju bättre vårdgivaren 

visar ömtålig känsla vid behandlingen för patienten, desto bättre lindras lidandet 



  16 (28) 
 

Lidande  

Att leva är att lida. Lidande är en del av livet och varje enskilt lidande kan utforma sin unika 

struktur (Eriksson, 2018). Utifrån litteraturöversiktsresultatet framkom att många äldre 

uttrycker sitt lidande på ett individuellt sätt. Det kan bero på deras grundtankar kring hur de 

uppfattar sjukdomen och hur de utformar sitt lidande, utifrån livsstil, socialekonomi, socialt 

stöd, kultur- och religionsperspektiv.  

I översiktsresultat visade att många äldre drabbas av depression på grund av den sociala 

isoleringen. Något som ledde till en hög känsla av ensamhet, isolering, värdelöshet samt en 

känsla av saknat självförtroende. Detta slutar med att sjukdomsnivån hos äldre hade 

utvecklats och blev värre. Däremot uttryckte en stor del av de äldre att de upplever både 

fysiskt och psykiskt välbefinnande, känsla av trygghet och delaktighet samt mindre isolering 

när vårdpersonalen befinner sig nära dem. Ytterligare förbättrades och minskades äldres 

lidande när vårdpersonal möter dem med ett kärleksfullt bemötande, något som ledde till en 

minskning av äldres sjukdomsutveckling.  

Detta bekräftas av Erikssons teori (2018) som belyser att en av vårdpersonalens viktigaste 

uppgifter är att lindra lidande och återställa hälsan hos patienten, genom att ge hopp och 

kärlek till den som lider. Vårdandets kärnpunkt är en hälsofrämjande arbetsuppgift, som 

byggs på tillit, fysiskt och psykiskt välbefinnande, en känsla av delaktighet och förbättring 

samt en upplevelse av hopp och kärlek, som utgår från vårdpersonalen till patienten. 

Behandlingens kvalitet kan höjas och förbättras med hjälp av hoppet och kärleken som 

vårdpersonalen skapar hos patienten. Något som gör att patienten upplever mindre oro och 

ökad trygghet. Vidare lyfter författaren upp att det är betydelsefullt att vårdpersonalen visar 

uppmärksamhet, medkänsla, ger tid och lyssnar på patienten. Då skapar vårdpersonalen en 

vårdrelation som byggs på tillit, vilket leder till att patienten känner sig mera trygg, har bättre 

självförtroende samt mindre känsla av ensamhet och lidande. Detta kan bidra till en positiv 

förbättring i patientens hälsa. Att individen känner sig respekterad och värdefull av 

vårdpersonalen, kan öka patientens självförtroende och värdighet. Individens värdighet 

valideras med hjälp av kärlek och hopp, för genom dessa förhindras individen från att uppleva 

lidande samt kan träda in i djupt samband med en annan individ (Eriksson, 2018). 

Det framkom även i litteraturens resultat att många äldre som lider av depression och andra 

lidanden har en stark relation till Gud. Genom att läsa i Guds böcker och vara religiös kan det 

hända att med Guds kraft och vilja friskar man upp sig mentalt och depressionen behandlas 

bättre än om man får vårdbehandling. Samt många äldre finner lugn inom religionen genom 

att läsa i Bibeln eller genom bön etc. I samband med Erikssons teori (2018), är individen 
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religiös i grunden, men denna religiositet handlar inte enbart om gudstro utan det handlar 

också om att individen kan ta ett eget initiativ över sin behandling. Alltså den religiösa tanken 

utgår ifrån individens vilja att hitta en mening med livet, där individen är bunden till andra 

individer eller Gud.  

En annan aspekt som lyftes fram i litteraturstudiens resultat visar en känsla av kraftlöshet, 

stigma, olika former av lidande och ångest som var nästan dominerade bland många 

deprimerade äldre. Det kan leda till en stark utveckling av olika lidanden hos de äldre. Detta 

bekräftas av Eriksson (2018) som beskriver lidande ur tre former vilka är kroppsligt lidande, 

sjukdomslidande och livslidande. Dessa tre former påverkar individens hälsa, livsstil och 

kvalitet i stort sett och speciellt äldre människor som är mer känsliga, otåliga och genomgår 

stora förändringar i livet (Skärsäter, 2014). I förhållandesättet till litteraturens resultat 

framkom att äldre kämpar för att lindra lidandet, andra för att hitta en mening i lidandet och 

andra försöker att fjärma sig från detta lidande. Synen på lidande kan variera och vara olika 

hos varje enskild individ och det kan bero på stigmatiseringen, religionen och kulturen. Enligt 

Eriksson (2018) bör vårdpersonalen vara uppmärksam och ha en förståelse samt respekt för 

varje enskild individs bakgrund.  

I ett flertal studier visas att delaktighet, fysiska aktiviteter och rörelse bidrar till en 

förbättring av självkänsla och livskvalitet hos äldre. Enligt Eriksson (2018) kan individens 

självförtroende och självständighet förstärkas, genom att de äldre är delaktiga och utför de 

vardagliga fysiska aktiviteterna. Till skillnad från de äldre som inte är delaktiga i fysiska 

aktiviteter, kan de känna sig isolerade, rädda, mindre värda och kan inte göra något värdigt i 

livet.  

 

9. Kliniska implikationer   
Författarna anser att litteraturöversiktens resultat kan användas inom den kliniska vardagen. 

Detta sker genom att öka sjuksköterskors kunskapsläge kring äldres depression. Författarna 

anser också att äldre som upplever depression ska tas på allvar och att man ska lägga mer 

uppmärksamhet på deras situation genom en ökad lyhördhet inom vården.  

Till slut vill vi också öka medvetenhet kring äldres kroppsliga lidande i samband med 

depression och att man inte förväxlar det naturliga åldrandet och depression. Istället ska äldre 

få utredning för depression om sådan misstanke föreligger. Äldre som är deprimerad anser att 

vården är för unga och inte för dem, därför sjuksköterskan visa att vården är lika för alla 

oavsett om individen är äldre eller ung.  
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10. Förslag till fortsatt forskning  
Mer forskning behövs för att kunna ge sjuksköterskor mer kunskap om äldres depression, 

författarna ser att detta är intressant att forska i. Det behövs en forskning kring antidepressiva 

läkemedel, därför många äldre upplever att medicinen inte ger effekt längre. En forskning 

behövs också kring kroppsliga lidande i samband med depression, därför en del äldre 

upplevde att kroppsliga lidande kom med depression medan andra upplevde att det är 

naturliga åldrande.  

 

11. Slutsats  
I litteraturöversiktens resultat framkom att depression har påverkat äldres fysiska och 

psykiska hälsa. Ensamhet och isolering beskrevs som en tung känsla och fysisk smärta kan 

vara en orsak till isolering. Äldre upplever stark stigmatisering av depressionen som gör att de 

döljer sin depression och inte söker vård. Bekräftelse och stöd från vårdpersonal är viktiga 

faktorer för äldre som är deprimerade. Det förekommer många olika känslor i samband med 

depression - som ångest, oro och rädsla och dessa känslor gör att äldre lider av depression. 

Relation till vården påverkade äldre upplevelse som lede till misstroende. Äldre upplevde att 

dem inte fick hjälp från vården vilket gjorde att de inte sökte vård. Vårdrelation har stor 

betydelse för äldre som är deprimerad, äldre upplevde att bemötande och relation med vården 

var stort förhinder för att söka vård.   
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