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Sammanfattning    

 

Äldre med depression är ett växande problem och utgör en utmaning för oss som arbetar 

med vård och omsorg. Undersökningar visar att ca 15 procent av äldre över 65 har 

depression och flera av dem är dessutom obehandlade. Åldersgruppen över 65 år ökar 

totalt. År 2020 har Sverige förmodligen det högsta antal äldre bland jordens länder. Det 

är otillfredsställande att äldre mår dåligt samt att deras psykiska ohälsa inte alltid 

uppmärksammas. Det är därför angeläget och viktigt att lyfta fram denna grupp och 

belysa deras upplevelser av hur det är att leva med en depression. 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa äldres upplevelser av att leva med en depression. En 

kvalitativ litteraturstudie genomfördes med hjälp av Evans (2003) analysmodell.  

 

Resultatet redovisas i form av två huvudteman: ensamhet och livslidande med vardera 

två subteman: upplevd ensamhet och eget ansvar samt känsla av värdelöshet och 

beroende av andra. 

 

Diskussionen behandlar metod och resultat. I resultatdelen framkommer det att upplevd 

ensamhet utgör en mycket stor del av deras livsvärld. Samtalet visar sig vara en 

omvårdnadsåtgärd som har stor betydelse för att lindra det lidandet det innebär att leva 

med en depression.  

 

Ämne till fortsatt forskning kan vara att studera innebörden i det vårdande samtalet 

mellan sjuksköterskan och den äldre patienten som lever med en depression. 

 

 

Nyckelord:   Depression, elderly, experience 
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INLEDNING  

Äldre med depression är ett växande problem och utgör en utmaning för oss som arbetar 

med vård och omsorg. Enligt SBU
1
(2004) framgår det att cirka 15 procent av äldre över 

65 har depression och flera av dem är dessutom obehandlade. Våra erfarenheter som 

sjuksköterskor med mer är 14 års erfarenhet av kliniskt arbete, såväl inom slutenvård, 

primärvård och kommunal hemsjukvård har visat oss att äldre med depression är en 

svårupptäckt, sårbar, och dessutom en lågt prioriterad patientgrupp. Vår uppfattning är 

också att denna patientgrupp är viktig att arbeta för och vi anser att sjuksköterskor 

generellt behöver öka sin kunskap och förståelse om hur en depression hos äldre upplevs 

för att bättre kunna bemöta dem med god omvårdnad. I vår studie gör vi ingen skillnad 

mellan de olika typerna av depression utan arbetar med depression då diagnos är 

fastställd. 

 

BAKGRUND 

Ålderdomen 

Svenska psykiatriska föreningen (2000) visar att befolkningen i Sverige, liksom i de 

flesta länder, åldras i sin helhet, det vill säga att livslängden ökar. Åldersgruppen över 65 

år ökar totalt. År 2020 kommer omkring 2 000 000 personer över 65 år att bo inom 

Sveriges gränser, vilket förmodligen är det högsta antal äldre bland jordens länder. Inom 

den gruppen sker det också en stark ökning av personer 85 år och äldre.  

 

Berg (2007) belyser att ålderdomen börjar någonstans i slutet av 60- årsåldern. Som äldre 

äldre brukar man då räkna från 80 år och äldre. Åldersindelningen anses inte spela så stor 

roll utan det viktiga är att ålderdomen ses som en utvecklingsperiod där människor kan 

vara och fungera på många olika sätt. 

 

Enligt Gulmann (2003) föreligger det en utbredd fördom att gamla människor är ”sura 

och trötta” och att priset för ålderdomen är nedstämdhet. Ålderdomen i sig medför stora 

såväl kroppsliga, sociala och psykologiska förändringar som tillsammans eller var för sig 

påverkar hälsan på många olika sätt.  

 

Eriksson (2001) menar att hälsa är mer än upplevelse av frånvaro av sjukdom och hälsa 

beskrivs rent begreppsligt som helhet och helighet. Wiklund (2003) menar att människan 

måste förstås i relation till det sammanhang hon befinner sig i och att hon inte kan förstås 

som en isolerad enhet. Att vara hälsa innebär att känna mening och sammanhang i livet. 

 

Antonovsky (2005) har i sin forskning studerat faktorer som är av betydelse för att 

människor skall hålla sig friska och i det sammanhangen har ett begrepp utformats - 

KASAM, vilket betyder: känsla av sammanhang. En människa med hög KASAM har en 

förmåga att finna mening och kunna förstå hur de ska hantera sin situation. En människa 

med låg KASAM saknar resurser att hantera sin situation, vilket leder till att livet för 

individen blir kaotisk, ohanterbart och slutligen meningslöst, vilket minskar förmågan att 

uppleva hälsa och tillfrisknande.  

                                                 
1
 Statens beredning för medicinsk utredning, en statlig myndighet med uppgift att kritiskt granska 

hälso- och sjukvårdens metoder och utvärdera metodernas nytta, risker och kostnader 
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Enligt folkhälsoinstitutet (2003) framgår det att det finns goda möjligheter att även i hög 

ålder förbättra livskvalitet och minska eller fördröja behov av samhällets omsorg och 

vård. Grundläggande för hälsa och livskvalitet är att äldre bibehåller en hög fysisk, 

psykisk och social aktivitetsnivå. Ensamhet ses som en faktor som bidrar till ohälsa.     

 

Depression hos äldre 

Äldre med psykisk ohälsa är enligt socialstyrelsen (2008) ett eftersatt och lågprioriterat 

område. En långsiktig satsning anses därmed vara viktigt för att på ett bättre sätt möta 

den patientgruppen och erbjuda en god, trygg och säker vård. Äldre med depression 

utgör där en stor och eftersatt grupp. Många är dessutom odiagnostiserade. Enligt SBU 

(2004) förekommer depressiva symtom hos ca 15 procent av alla över 65 år och många 

deprimerade, speciellt äldre, har uttalade skuldkänslor som kan få 

vanföreställningskaraktär. Stora och små tillkortakommanden ältas, och inga 

försäkringar från omgivningen kan få grubblerierna att upphöra. 

 

Berg (2007) anser att det vanligaste psykiska problemet hos äldre är depression samt att 

det finns stora risker för underdiagnostik och underbehandling på grund av att symtom 

på depression ofta missuppfattas med normalt åldrande. Trötthet, försämrad sömn, 

upplevd smärta, dålig aptit och viktnedgång kan tas som tecken till fysisk sjukdom eller 

på ett allmänt åldrande och den äldre riskerar att inte få en riktig behandling mot 

depression. 

 

Gulmann (2003) belyser att depression är en plågsam, socialt invalidiserande och ibland 

dödlig psykisk sjukdom som uppstår periodvis hos annars fullt friska och välfungerande 

äldre människor. Även 85-åringar som aldrig tidigare haft kontakt med psykiater kan 

angripas av depression. Vård och omsorg av äldre människor med depression är 

dessutom ett område inom vården mycket få har beskrivit, undersökt eller forskat i. 

 

I en nylig publicerad avhandling (Bergdahl, 2007) framgår det att upp till var fjärde 

person som är äldre än 85 år är deprimerad. En tredjedel av dem saknar helt behandling 

och bland de behandlade har många kvardröjande symptom. Avhandlingen visar att fler 

kvinnor än män var deprimerade. Faktorer som hörde samman var bl.a. förlust av ett 

barn, ensamhet, demenssjukdom och fysisk sjukdom.  

 

Förändrade livssituationer som leder till mycket ensamhet anses vara en betydelsefull 

orsak till depression hos äldre (Wasserman, 2003). Carlsson och Dahlberg (2002) visar i 

sin studie att en flytt till ett servicehus inte förändrar så att ensamhet och isolering 

minskar.  Istället innebär det en risk för ökad ensamhet och isolering på grund av en 

förflyttning till en helt ny miljö där de flesta inte kan eller orkar delta i sociala 

aktiviteter, och där personalen ofta är för stressade för att kunna hjälpa de boende med 

social gemenskap. Upplevd ensamhet anser Berg (2007) kan vara en del i en depression. 

Eriksson (1994) anser att ensamhet som innebär att vara utestängd ur gemenskap kan 

bidra till ett svårt lidande. Lidande anses dock vara tillägnat människan och vara en del 

av livet. Att mista en älskad ses som det svåraste lidandet. Lidandet kan då övergå till 

döende då det uppstår en sorg över det som förlorats eller håller på att förloras.  
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Livslidandet är enligt Wiklund (2003) något som berör hela människans liv och vår 

hållning till oss själva och vår verklighet. Livslidandet handlar även om grundläggande 

hållning till livet, där aktivitet, prestation och att ”göra rätt för sig” intar en central roll. 

Att inte kunna prestera eller hålla sig aktiv genererar ett livslidande då patienten 

nedvärderar sin egen person. Livslidandet är knutet till människans livshistoria och 

livssituation. Eriksson (1994) betonar att de erfarenheter människan har, hennes egna 

och andra förväntningar på sig själv och hennes förmåga att balansera mellan inre och 

yttre krav på olika sätt kan bidra till detta lidande. Livslidandet kan innebära allt från ett 

hot mot ens totala existens till en förlust av möjlighet att fullfölja olika sociala uppdrag. 

Livslidandet är vidare det lidande som är relaterat till allt vad det kan innebär att leva, att 

vara människa bland andra människor 

 

Om vi ska förstå våra patienter och dess anhöriga måste vi sätta oss in i den livsvärld de 

lever i och hur den erfars av dem. Livsvärldsteorin betonar människors upplevelser och 

erfarenheter. I vårdandet är fokus på hur patienten upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt 

välbefinnande eller sin vård. Vårdaren måste ha ett öppet och följsamt förhållningssätt 

till patientens levda värld för att ha ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Det lidande som patienter utsätts för på grund av vård eller till och med brist på vård 

kallar Eriksson (1994) vårdlidande.  Att inte se patientens vårdlidande leder till att 

patienten fråntas rätten att kunna ta aktiv del i sin egen hälsoprocess. Att inte räknas 

med, att inte blir sedd eller hörd gör att patienten blir förödmjukad, förolämpad och 

patientens självklara värdighet kränks. Som patient uppstår en känsla av att vara 

utestängd från sitt eget vårdande utan att förstå vad som händer (Dahlberg et al, 2003).  

Eriksson (1994) menar även att lidandet uppfyller en mening och att det finns en väg ur 

lidandet genom att patienten accepterar det som är opåverkbart och ödesbestämt. Detta 

kan ske först då människan förändrar sin inställning till de yttre omständigheterna genom 

att försonas med situationen. 

 

Sjukdomslidande beskriver Eriksson (1994) som det lidande som uppstår i relation till 

sjukdom och behandling. Smärta ses som en vanlig orsak till sjukdomslidande. Den 

själsliga och andliga smärtan kopplad till sjukdomslidandet kan uppstå på grund av en 

fördömande attityd av vårdpersonalen. 

 

Symptom på depression hos äldre 

Utvecklingen av en depression hos äldre går enligt Gulmann (2003) inte fort. Utlösande 

orsak är ofta ett stressmoment till exempel influensa, ett barns skilsmässa eller oro över 

till exempel en vattenläcka i badrummet. Tecken på en depression enligt det officiella 

diagnossystemet ICD-10
2
  är: sänkt stämningsläge, nedsatt lust eller intresse, nedsatt 

förmåga att glädja sig, nedsatt energi, initiativlöshet, trötthet, mindervärdeskänsla, 

skuldkänsla, självförebråelse, koncentrations- och minnesbesvär, tankar om döden eller 

självmord, rastlöshet, hämningar, sömnstörningar och förändrad vikt eller aptit.  

 

                                                 
2
  ICD 10- WHO:s klassificeringssystem för olika diagnoser, metoden används till att klassificera 

sjukdomar för epidemiologiska, statistiska och diagnostiska syften (WHO, 2008). 
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Beroende på antalet symtom varierar det från lätt till svår depression. Gulmann (2003) 

räknar även upp följande symtom som inte ingår i ICD-10 kriterierna: Ångest, 

irritabilitet, ilska, hypokondri, smärttillstånd - till exempel huvudvärk och 

muskelkramper, andra fysiska symtom som till exempel yrsel, samt nedsatt sexuell lust. 

Det finns olika typer av depressioner som skiljer sig i symtombild och tidsmässigt 

förlopp. Att depressioner hos äldre lätt förbises menar Gulmann (2003) till stor del kan 

bero på att många depressiva symptom kan vara identiska med de besvär som icke 

deprimerade har såsom nedsatt energi, trötthet, dålig aptit och sämre nattsömn, vilka ofta 

är förekommande symptom hos äldre fysiskt svaga. 

 

Gulmann (2003) menar att äldre deprimerade ofta har en benägenhet att översätta 

symtomen till mer fysiska symtom. Bidragande till detta kan vara att äldre upplever det 

svårare att prata om psykisk sjukdom då det är betydligt mer skuldbelagt än för unga. 

Till exempel kan nedstämdhet bli tryckande huvudvärk, ångest kan bli yrsel. Äldre med 

depression blir ofta mindre hämmade och mera agiterade, rastlösa, ängsliga och irritabla 

än de yngre. Självförebråelser är mer sällsynta hos äldre, som hellre kan reagera med 

arga beskyllningar mot andra. Tankeinnehållet rör sig ofta om sjukdom, hypokondri, 

kroppsfunktioner, pengar och förfall. Äldre patienter verkar självcentrerade och 

hjälplösa. 

 

Berg (2007) beskriver att det finns olika sätt att definiera depressionssjukdomar på. Den 

amerikanska psykiatriska föreningen anger i sin handbok för psykiatriska sjukdomar 

följande symptom för att depression skall kunna fastställas enligt DSM-IV
3
: Förändrat 

känsloläge och nedstämdhet större delen av dagen, tydligt minskat intresse för dagliga 

aktiviteter, samt förekomst nästan varje dag under minst två veckor. Minst fyra av 

följande symptom måste dessutom förekomma: Viktförändring, för lite eller för mycket 

sömn, psykomotorisk agitation eller hämning, trötthet, känslor av skuld eller värdelöshet, 

koncentrationsproblem och självmordstankar. 

 

Gulmann (2003) skiljer på sorg och depression. Sorg beskrivs som en naturlig 

krisreaktion som tillhör normalpsykologin. En patient som drabbats av en sorgereaktion 

väcker dessutom helt andra känslor hos vårdpersonalen. Den sörjande inbjuder till tröst 

och värme och reagerar på uppmuntran samt kan tala med andra om förlusten och har lätt 

för att börja gråta. En patient som drabbats av depression är däremot ofta självupptagen, 

negativ och passiv vilket gör att vårdpersonal ofta blir irriterad på patienten. Den 

deprimerade är ofta upptagen av ett orealistiskt depressivt tänkande, samt är ofta omöjlig 

att avleda och oemottaglig för uppmuntran. Patienten skapar många gånger en irritation 

hos vårdpersonal istället för sympati.    

 

Behandling och vård för äldre med depression 

Enligt Gulmann (2003) finns det knappast någon psykiatrisk sjukdom som har så goda 

behandlingsmöjligheter och så dramatiska behandlingsresultat som depressionssjukdom. 

Antidepressiv medicin kan redan efter två veckor ha gjort patienten frisk. Samtalsterapi 

har också visat sig ha en god effekt mot mild depression.  Vid svår depression kan inte 

                                                 
3
  DSM-IV- en manual som täcker psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar (American 

PsychiatricAssociation , 1995). 

 



  

 5 

patienten dra nytta av samtalsterapi utan då får man använda sig av läkemedel samt 

ECT
4
.  

 

I omvårdnaden av äldre med depression menar Gulmann, (2003) att det är viktigt med en 

relation där vårdarens utgångspunkt alltid måste vara att vilja den andras bästa.  

Utgångspunkten är att vårdaren på bästa möjliga sätt stöttar den äldre deprimerade 

patienten i de dagliga göromålen. Relationen skapas och stärks genom samspelet och 

kommunikationen. I kommunikationen är det viktigt att vårdaren är lugn och visar att det 

finns gott om tid. Den äldre depressiva människan upplevs ofta krävande och är många 

gånger svår att kommunicera med, vilket har sin grundorsak i depressionen och som är 

påverkbart. Ett lidande kan lindras genom en vänlig blick, en smekning eller något annat 

som ett uttryck för en ärlig känsla av medlidande. En människa som lider behöver 

kärlekshandlingar om och om igen. Eriksson (1994) menar vidare att det, som vårdare, 

finns många vägar för att lindra ett lidande. En viktig handling är att finnas till hands och 

gå in i en relation; våga möta lidandet, gå rakt emot det eller tvärs igenom det.  

 

Dahlberg (1986) betonar att patienter med depression blir lindrade i sitt lidande av att ha 

någon att tala med och någon som finns vid sidan och som kan blir ”ett vikarierande 

hopp”. En saklig och hänsynstagande information bidrar också till att patienters oro 

minskas, vilket är ett vanligt fenomen. Eriksson (1992) menar att samtalet förmodligen 

är den metod som ger de största förutsättningarna till en mera helhetsinriktad förståelse. 

 

Dahlberg et al. (2003) belyser att det är genom den vårdande relationen som vårdaren 

möter den äldre patienten i sitt lidande och den vård som ges är då inte enbart fokuserad 

på de handlingar som utförs. Det är den vårdande ansatsen, det vill säga hållningen till 

patienterna, samt förmågan att skapa trygghet och tillit i relationen till de äldre i 

kombination med engagemang och respekt för dem, som är grunder för den goda 

vårdrelationen.  

Tidigare forskning 

Att leva med depression är enligt socialstyrelsen (2008) ett område som är sparsamt 

undersökt men den forskning som bedrivits visar att detta kan vara ett problem hos äldre. 

Nationella strategier eftersträvas för ett bättre omhändertagande av denna sårbara och 

utsatta patientgrupp. Detta för att öka tillgången till vetenskapligt prövade insatser, 

stärka kompetensen, befrämja handledning och uppföljning. En trolig orsak till att 

forskningen inom detta område är eftersatt är den generella synen på åldrandet och brist 

på samverkan.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Många äldre lider av depression som varken är diagnostiserad eller behandlad.  Gruppen 

äldre över 65 år i samhället ökar och förväntas öka betydande de närmaste åren. Äldre 

med depression kommer därmed sannolikt att utgöra en utmaning för hälso- och 

sjukvården såväl inom primär, sluten- samt inom den kommunala vården. Det är ett stort 

och växande problem att äldre mår dåligt samt att deras psykiska ohälsa inte alltid 

uppmärksammas. För att lindra det lidandet en depression för med sig, är det 

                                                 
4
 Electorconvulsive theraphy, på svenska ”elbehandling”, vilket är en psykiatrisk behandlingsmetod 

där epileptiskaktivitet i hjärnan framkallas genom elektrisk stimulering. 
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betydelsefullt och viktigt med en tidig upptäckt. Därför bör sjuksköterskor öka sin 

kunskap och förståelse för depression hos äldre genom att ta del av deras upplevelser av 

att leva med depression. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa äldres upplevelser av att leva med depression. 

 

 

METOD 

För att beskriva hur äldre upplever att leva med en depression genomfördes en 

litteraturstudie där kvalitativ forskning av patienters upplevelser analyserades utifrån 

Evans (2003) modell. Målet med modellen är att bidra till en evidensbaserad omvårdnad 

med grund i analys av kvalitativ forskning. Forskningsresultatet ska därefter tolkas och 

omsättas till praktiskt omvårdnadsarbete. Utifrån kvalitativa studier kan förståelsen öka 

för vad lidande innebär och hur vårdpersonal bör möta patienters behov, förväntningar, 

upplevelser och erfarenheter. 

 

Litteratursökning 

Sökningen skedde via följande databaser: Cinahl, AgeInfo, Pubmed, PsycINFO, 

Blackwell Synergy, Medline och Samsök. De sökord som användes var: aged AB, 

elderly AB, very old AB, experience AB, lived experience AB, depression AB mood 

disorder AB, Nurs* AB, quality of life AB och loneliness AB. 

 

Det inledande arbetet med att finna artiklar som svarade mot syftet var en process som 

var omfattande, tidskrävande men också väldigt intressant.  Olika sökord kombinerades 

och efter mycket arbete med det kunde slutligen tre sökord: elderly, depression och 

experience användas för att vägleda oss mot lämpliga artiklar. Vid ett flertal tillfällen 

under sökningsarbetet använde vi oss av söksupporten från Biblioteket på Högskolan i 

Borås samt från Sjukhusbiblioteket i Borås. Med deras hjälp kunde tidskrifternas 

vetenskaplighet fastställas, det vill säga att artiklarna är Peer- Rewiewed.  

 

För att öka antalet träffar har även ett sökord trunkerats. Inklusionskriterer i urvalet var 

att artiklarna skulle vara kvalitativa, vara publicerade efter 1998, vara publicerade på 

engelska eller svenska samt vara Peer- Rewieved. Exklusionskriterierna var att studierna 

inte skulle vara gjorda på personer yngre än 65 år och inte enbart vara av kvantitativ art.  

 

Sökorden i olika kombinationer samt inklusion- och exklusionskriterier resulterade i att 

totalt sjuttiotvå abstracts genomlästes. Då vi fann artiklar som svarade mot syftet 

sekundärsökte vi även från deras referenslistor och på så sätt hittades ytterligare en 

intressant artikel av Hedelin och Strandmark (2001).  

 

Sexton artiklar valdes slutligen ut då de antogs svara mot syftet. Dessa artiklar 

genomlästes till en början enskilt i sin helhet vid flera tillfällen. Därefter beslutades 

gemensamt vilka artiklar som kunde inkluderas i vår uppsats.  Slutligen kunde sex 

artiklar inkluderas då de svarade mot syftet, det vill säga belyste äldre människors 
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upplevelse av att leva med depression. Av de artiklar som exkluderades var tre enbart 

kvantitativa, en berörde effekten av gruppterapi, två om hur olika antidepressiva 

läkemedel kan hjälpa äldre med depression och fyra var huvudsakligen riktad mot 

ensamhet och inte depression. Valda artiklars kvalité granskades utifrån artikelns 

uppbyggnad, teoribildning och anknytning till vårdvetenskap, enligt Friberg (2006). 

 

Analys 

 

Vid analys av artiklarna utgick vi från Evans (2003) metod, vilket innebär att artiklarna 

som granskas bearbetas i fyra steg enligt nedan: 

 

1. Samla material 

2. Identifiera de viktigaste delarna (nyckelfynd) 

3. Identifiera genomgående teman i studierna 

4. Skriv ner och beskriv fenomenen 

 

Enligt steg ett insamlades material och artiklarna genomlästes av författarna var för sig 

vid ett flertal tillfällen för att få en helhetsförståelse för det valda fenomenet. I steg två 

identifierades nyckelfynden, hur äldre upplever sin depression, i respektive artikel. Detta 

gjordes med hjälp av överstrykningspennor i olika färger. Även detta gjordes till en 

början var för sig. Därefter jämförde vi nyckelfynden och slutligen kunde vi genom att 

finna likheter och skillnader begreppslägga de nyckelfynd som vuxit fram. I det tredje 

steget använde vi ett större översiktspapper där de nedskrivna begreppen noterades på 

post-it-lappar. Dessa post-it-lappar flyttades runt och delar med liknande innehåll 

sammanfördes i fyra subteman. Innebörden i varje tema tolkades och delades därefter 

upp i huvudtema och subtema. I det fjärde och sista steget noterades resultatet för varje 

tema med citat från de olika studierna.  

 

RESULTAT 

Resultatet bygger på analysen av sex kvalitativa artiklar där upplevelse av depression hos 

äldre studeras. Vid analysen framkom slutligen två huvudteman, med vardera två 

subteman.  

 

 

 

Ensamhet Livslidande 

 

- Upplevd ensamhet - Känsla av värdelöshet 

- Eget ansvar - Beroende av andra 
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Ensamhet 

Upplevd ensamhet 

I flera artiklar (Black, White & Hannum, 2007; Barg, Huss-Aschmore, Wittink, Murray, 

Bogner & Gallo, 2006; Hedelin & Strandmark, 2001) kan det tydligt utläsas att upplevda 

negativa känslor av ensamhet är ett vanligt och belastande problem. Upplevelsen av 

ensamhet beskrivs på många olika sätt, påverkar deras livsvärld och leder till 

konsekvenser.  

 

Ensamheten leder till en större fokusering på sig själv och sina egna känslor, vilket 

upplevs som något negativt och som slutligen genererar psykiska problem. Ensamheten 

ger också en ökad möjlighet att reflektera över sina känslor och även sin brist på styrka. 

Dessutom påverkar ensamheten i sig den egna förmågan att själv förstå hur man kan ta 

sig ur ensamheten och samtidigt ser man ensamheten som en inkörsport till en 

depression. Ensamheten hos äldre med depression ses även som en normal och naturlig 

del i åldrandet och är då kopplat till förlust av familj och vänner. Ensamheten beskrivs 

även vara ett resultat av egna beslut där ett aktivt val orsakar ensamhet och isolering 

(Barg et al., 2006). Respondenter till Black et al. (2007) belyser värdet av att ha någon 

att tala med och dela sina bekymmer med. 

 

En respondent valde att flytta till en ny stad för att vara närmre sin son. Denna flytt 

gjorde dock att hon tappade sina tidigare etablerade sociala kontakter.  Hon beskriver 

orsaken till sin depression enligt följande: 

 

I’m depressed now because I’m not able to do things I used to do (Black et al., 

2007, s. 394). 

 

Hedelin och Strandmark (2001) visar i sin undersökning att ökad känsla av hjälplöshet 

och isolering orsakad av förminskad vitalitet och fysisk smärta kan sättas i samband med 

depression. I en situation av isolering, både från sig själv och andra, blir känslan av 

övergivenhet och ensamhet högst gripbar. Respondenterna uttrycker även en rädsla för 

att berätta för sin omgivning hur de mår. De berättar att de förställer sig och låtsas att allt 

är som vanligt för att de inte vill avslöja hur de verkligen mår. De förutsätter att andra 

inte skulle förstå och är rädda för deras illvilja och att de skulle bli förkastade. En kvinna 

som inte vågade berätta att hon var deprimerad berättar: 

 

It´s so difficult because this is a disease which is so frightening. Everybody who is 

depressed is regarded as mad. They are not clear in their mind and all sorts of 

things. People daren´t talk about it. Well, I don´t know, but I think it is very 

difficult…other things are ok to talk about but this…I´ll just have to bear it 

(Hedelin & Strandmark, 2001, s. 410). 

 

Anledningen till att dra sig undan från andra ser respondenterna till Hedelin och Jonsson 

(2003) beror på att de har starka och smärtsamma minnen av förödmjukelse, vilket i sin 

tur ger känslor av bitterhet. En respondent till Black et al. (2007) beskriver fysisk smärta 

som en orsak till isolering och ensamhet. 
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That’s why I stay away from people because most of the time I’m full of pain. It’s 

bad enough you have to suffer with it, but to have other people know about it? 

(Black et al., 2007, s. 295) 

 

Eget ansvar 

Respondenterna till Black et al. (2007), Hedelin och Jonsson (2003) och Hedelin och 

Strandmark (2001) menar att den som är deprimerad själv är ansvarig för hur hon mår. 

Hedelin och Strandmarks (2001) respondenter menar att de varit för själviska och inte 

hjälpt andra och därigenom är de ansvariga för sin sjukdom. Detta gör att den 

deprimerade har en generell önskan att uppoffra sig gentemot andra. 

 

I haven’t lived the way you´re supposed to, I haven´t been of use in the way I ought 

to have been earlier but my remaining years, as long as I´ve got strength left and 

feel that I’m doing something, I´ll devote (myself) to issues related to elderly. Not 

only to give my own life meaning but because it might be of use to somebody in the 

future (Hedelin & Strandmark, 2001, s. 412). 

 

Enligt Hedelin och Jonssons (2003) undersökning skyller de deprimerade äldre sin 

känsla av att vara värdelös samt deras ökade känslighet, känsla av sårbarhet, 

meningslöshet, inkompetens och förlust av självrespekt på att de har agerat fel. Till 

exempel har de deprimerade varit för själviska och inte tillräckligt hjälpsamma gentemot 

andra. En kvinna såg tillbaka på sitt liv och säger: 

  

I haven’t lived the way you’re supposed to, I haven´t been of use in the way I ought 

to (Hedelin & Jonsson, 2003, s. 319). 

 

En respondent till Black et al. (2007) berättar att om hon är tacksam för den dagliga 

välsignelsen, ställer rätt sorts frågor till Gud eller om hon är tillräckligt lyhörd till Guds 

svar kommer hon att finna en väg ut ur depressionen. Hon medger att hon är nedsatt rent 

fysiskt så hon antar ett moraliskt och andligt ansvar för att förbättra sin situation genom 

att känna sig som en ”tacksam och ihärdig bedjare”. En annan respondent menar att 

sjukdom och olycka är en följd av att inte tro på Gud tillräckligt. 

 

If I’m angry or mad or sad about something then i don’t trust him (God) enough 

(Black et al., 2007, s. 396). 

 

Att ta ett eget ansvar visar sig också genom att respondenterna har en stark känsla av att 

vilja lösa saker själva. En respondent berättar att det är bäst att göra saker på egen hand 

så länge det går eftersom det kan vara svårt att vara beroende av andra när man blir äldre. 

Människor i omgivningen försvinner, såväl vänner som familjemedlemmar (Black et al., 

2007).  

 

Enligt Burroughs, Lovell, Morley, Baldwin, Burns & Chew-Graham (2006) ser 

respondenterna bredare på behandling av depression än att enbart behandla med 

läkemedel. Genom en förbättrad symtomkontroll av psykisk ohälsa eller att en 

förändring i deras sociala situation (att flytta eller att byta grannar) löser sig problemen 

med att känna sig deprimerad.  Detta ska de lösa själva då de inte litar på att läkaren kan 
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göra något för dem En respondent uttrycker även en uppgivenhet över att ingenting kan 

göras för dem enligt följande: 

 

Intervjuer: Can I ask why you don’t tell him (the GP) about your nerves? 

Respondent: I don’t want to bother him. 

I: Sorry? 

R: He’s busy enough. 

I: But you are quite upset, do you think he might help? 

R: No, what can he do? (Burroughs et al., 2006, s. 372). 

 

Låg självkänsla, skam och skuld gör respondenter till Hedelin och Jonsson (2003) 

känsliga för hur andra uppfattar dem och de försöker avläsa tvetydiga kommentarer, 

tecken på missförstånd och förskjutande i olika situationer. En respondent uttrycker sig 

enligt följande: 

  

My self-critisism has been too excessive. I try to think it over before I ask person´s 

foregivness for all kind of things I might have done wrong. But it has to do with this 

feeling of worthlessness because if I do bad things…then I become an even worse 

person (Hedelin & Jonsson, 2003, s. 319). 

 

Livslidande 

Känsla av värdelöshet 

Respondenter hos Hedelin och Strandmark (2001) menar att det som kan utlösa en 

depression är enstaka händelser eller en serie traumatiska händelser. Dessa situationer 

och tillfällen överensstämmer med tidigare erfarenheter av djup sårbarhet och personlig 

förolämpning. Detta förstärker känslor av att vara värdelös, underlägsen, inkompetent 

samt bidrar till en låg känsla av självrespekt. En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

I´m nothing, I´ve got no value. I´m no good at all (Hedelin & Strandmark, 2001, s. 

407). 

 

Fysiska problem ökar för respondenterna till Hedelin och Strandmark (2001) upplevelsen 

av att vara hjälplös och isolerad då det påverkar deras möjligheter till ett socialt liv, och 

möjlighet att kunna koppla av. En kvinna beskriver hur hon blir påverkad i sin rörlighet 

då hon är deprimerad så att hon inte kan gå normalt. Hon vill inte gå ut för att hon känner 

sig värdelös samt oroas över att andra ska se att hon är deprimerad. Författarna belyser 

ett starkt samband mellan depression, fysisk och psykisk smärta. Smärta i olika delar av 

kroppen är vanliga symptom. En kvinna beskriver sin upplevelse av smärta enligt 

följande: 

 

Yes, it´s heavy and awkward and if you get nervous and worried, then there is 

stomach ache as well. In fact, sometimes the whole body is in pain….I thing it all 

hangs together ( Hedelin & Strandmark, 2001, s. 412). 

 

I Hedelin och Jonssons (2003) undersökning menar respondenterna att de förväntar sig 

att bli försummade och ignorerade. Dessa känslor blir ibland bekräftade. De har även 
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smärtsamma minnen av förödmjukelse. Dessa minnen leder till bitterhet och 

nedstämdhet som gör att de isolerar sig.  

 

Att en depression är förståelig utifrån vad de gått igenom framkommer även i Burroughs 

et al. (2006) studie. En respondent berättar: 

 

    And the way I was, my worries, the things that had happened last 

    year, they do me back. And my leg, then the robbery. You know. As 

  I say it’s knocked me for six kinds of things (Burroughs et al., 2006, s. 372). 

 

Black et al. (2007) visar på att sårbarhet för en depression är kopplad till en försvagning 

utifrån svårigheter från ett långt liv. Den deprimerade har en uppfattning att emotionell, 

fysisk och psykisk styrka saknas på grund av de belastande erfarenheter de upplevt 

genom livet. Begreppet depression beskrivs som en uttömning av personlig styrka och 

som ett resultat av bland annat sjukdom, ensamhet och tråkiga minnen.  

 

Traynor (2005) visar i sin studie att känslor av värdeslöshet utgör en risk för att utveckla 

en depression. En respondent beskriver hur det är svårt att finna mening och värde med 

livet på grund av att hon har svårt att acceptera att hon inte längre är självständig och inte 

klarar sig själv. Hon sitter vid sitt fönster och ser sina bekanta som fortfarande är fysikt 

starka och kan röra sig självständigt och känner sig värdelös. Hon kämpar med att 

anpassa sig till nya omständigheter när hon ser dem som inte behöver anpassa sig. Hon 

uttrycker sig enligt följande om en väninna: 

 

Well there´s Beryl, ah´ve known her since ah came up here that was 40 years ago, 

my son was only four months, and you should see her walking about quite the 

thing, you see? So you could be lucky and everything, not too bad. Ah see er quite 

lot ah don´t see many ah know now but ah always see Beryl and she´s as old as me, 

if no a wee bit older. Just marches along see what ah mean? (clapping hands). And 

sometimes it is a wee bit difficult makes you feel sorry for oneself. And that doesn´t 

do any good. It´s just a momentary thing you know when you see Beryl striding 

along ? Yeah it is (Traynor, 2005, s. 46). 

 

Beroende av andra 

Flera av respondenterna beskriver att de är beroende av relationer med andra. 

Relationerna påverkar dem såväl i situationer där de är på väg in i en depression som i 

helt andra situationer där det påverkar dem positivt. I Hedelin och Strandmarks (2001) 

undersökning beskrivs hur individer som respondenten är beroende av sårat patienten så 

pass djupt att det ger känslor som att vara värdelösa, inkompetenta, osäkra, och bidrar till 

förlust av självrespekt. Det är individer som respondenten har en nära relation till såsom 

föräldrar, syskon, make/maka, barn eller andra personer som respondenten är beroende 

av. En kvinna som i hela sitt liv känt sig nedvärderad och dominerad av sin nu avlidna 

äldre syster berättar: 

 

Even today, as soon as I am going to do something…buy clothes, cook, I hear her 

voice all the time. And I speak to her and explain why I´m doing things this way. 

She demands it in some way. I must have her approval. All the time I must justify 

what I am doing…must explain to her why I´m doing things I like this or that. It´s 
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terribly stupid, but this is something that has been with me all my life ( Hedelin & 

Strandmark, 2001, s. 408). 

 

Även respondenter i Hedelin och Jonssons studie (2003) beskriver sig som beroende av 

betydelsefulla personer och med starka band till föräldrar syskon, make/maka eller vuxna 

barn. Dessa relationer är nära, men de orsakar ändå känslor av osäkerhet, förnekelse och 

orättvis behandling. Respondenterna förväntar sig även att bli försummade och 

ignorerade, vilket ibland bekräftas. Deras känslor av att vara värdelösa blir på så sätt 

bekräftade. En kvinna beskriver sin uppväxt enligt följande: 

 

When I grew up I could never believe that I would be a normal human being. It 

never occurred in my imagination. My sisters told me that something was wrong 

with me and that I was terrible ugly and my feet were too big. I thought I had to 

live with these handicaps they had sat on me…I thought this is the way I am going 

to live because I am weak, miserable and worthless person ( Hedelin & Jonsson, 

2003, s. 320). 

 

En respondent till Black et al. (2007) upplever sin värsta tid efter att ha flyttat från en 

stad där hon hade gott om vänner till den stad där hennes son bodde för att vara nära 

honom. Då hon väl flyttat inser hon att sonen är väldigt upptagen och väldigt sällan 

besöker henne. Hon blir allt mer isolerad jämfört hur hon haft det innan flytten. Samma 

kvinna beskriver att hon behöver någon att dela sina problem att för att lindra sin 

depression.  

 

Traynor (2005) beskriver en respondent och hur hon är beroende av besök från andra för 

att kunna behålla sina nära/förtroliga relationer. På grund av att hon är fysiskt skör och 

oförmögen att lämna huset själv kämpar hon med meningen med att vara beroende av 

andra då hon vanligtvis trivs med att vara ensam.  

 

Though ma sister says that she´s no gonnae be bad. But she never spends time, 

ken? In an hello an breeze oot again. An ma daughter-in-law as well they dinnae 

visit me, one has does ma business she comes, and spends half an hour an a cup o 

coffee then she´s away. Ken? Well ah says folk hasn´t hasnae time. And eh, ah´m 

mebbe a bit loner. Yes Ah´m a bit o a loner. Ah like ma own company (Traynor, 

2005, s. 45). 

 

Betydelsen av att ha en personlig relation till sin doktor framkommer i en studie 

(Burroughs et al., 2005). Respondenten beskriver att tack vare den personliga relationen 

upplever hon att doktorn har god kännedom om hennes situation och därmed kan vara 

observant på förändringar i hälsotillståndet. Detta gör att hon känner trygghet i 

vårdrelationen.  

 

Vikten av att vara efterfrågad kommer respondenterna i Hedelin och Jonssons (2007) 

undersökning in på. De söker efter kamratskap för att de finner det lönande och för att de 

får ett erkännande.  

 

My grandchildren call and ask if they can visit me and sleep over at my place. Of 

course they can come, both of them … and I feel the young generation is asking for 
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grandma and it fills me with such a pleasure, it fills me altogether with joy 

(Hedelin & Jonsson, 2007, s. 319). 

 

En annan kvinna berättar om hur glad hon är över att hon får ta ansvar för tvättstugan då  

den sysselsättningen bidrar till att hon möter många olika människor. En 80-årig kvinna 

som aldrig har varit utomlands berättar om när en väninna frågar henne om hon vill följa 

med till Italien. Hon blir först förskräckt och tycker att väninnan borde ta med någon 

yngre. Väninnan önskar trots detta att kvinnan ska följa med vilket hon också gör. De har 

sedan så roligt att de genast planerar för en ny resa (Hedelin & Jonsson, 2007).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi beslutade att göra en litteraturbaserad studie av kvalitativa artiklar som grundar sig i 

Fribergs (2006) modell och med Evans (2003) metod att plocka ut nyckelfynd och bilda 

nya teman. Artiklarna i föreliggande arbete baseras på studier genomförda i Sverige, 

USA och England. Detta gör att vår studie därmed får ett internationellt perspektiv, 

vilket vi ser som en förtjänst. Vi ser även att det vore intressant att följa upp denna studie 

med att göra semistrukturerade djupintervjuer med äldre män som lever med depression 

då vårt resultat bygger på studier i huvudsak gjorda på kvinnor. 

 

Att hitta artiklar från kvalitativa studier som passade vårt syfte har varit såväl svårt som 

omfattande. Upprepade sökningar gjordes under arbetets framväxt, med en ständig 

förhoppning att finna nya publicerade artiklar, dock utan framgång. Tidsperioden 

utökades till att även omfatta artiklar publicerade före 1998, dock utan att vi hittade 

några nya artiklar. 

 

Vi fann ett flertal kvantitativa artiklar om äldre med depression, där den huvudsakliga 

inriktningen har varit behandling för depression hos äldre. Då vår avsikt var att belysa 

äldre patienters upplevelse av att leva med en depression menar vi dock att det är 

kvalitativa studier vi ska analysera. 

 

Vi undersökte även möjligheten att göra en narrativ studie. Med hjälp av 

sjukhusbibliotekets support fann vi en biografi (”Upptäckten”, av Kerstin Thorvall) som 

passade direkt mot vårt syfte. Denna biografi kunde dessvärre inte kompletteras med 

några likvärdiga. Vi tog därefter ytterligare sökhjälp av personal på Högskolan i Borås 

för att försöka finna ytterligare biografier där äldres upplevelse av depression speglas, 

dock utan framgång. Biografier där äldre speglar sin depression är inte väl dokumenterat. 

För den intresserade kan vi varmt rekommendera Kerstin Thorvalls bok då den ger en 

personlig berättelse av depressionssjukdomen vid hög ålder.  

 

Under det fortsatta sökningsarbetet fick vi tydligt erfara att området med äldres 

upplevelse av depression är mycket sparsamt undersökt, vilket vi bekräftar stämmer in 

på socialstyrelsens (2008) påpekanden. Många publicerade artiklar vi kom i kontakt med 

var ofta inriktade mot behandlingsmetoder, främst läkemedelsbehandling. Slutligen fann 

vi sex artiklar som svarade mot vårt valda syfte. Samtliga artiklar belyste övervägande 

äldre kvinnors upplevelse av depression varpå hänsyn måste tas till det. En granskad 
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artikel hade använt såväl en kvantitativ- som en kvalitativ metod. Vi har där varit noga 

med att enbart använda resultatet från den kvalitativa delen av studien. Likaså är det en 

studie som har intervjuat såväl personal som patienter på en vårdcentral. Även där har vi 

varit noga med att endast använda resultatdelen som kommer från patienterna. 

 

Samtliga artiklar är producerade under 2000- talet varpå de kändes aktuella och 

användbara. Detta var positivt för oss och ledde till många intressanta diskussioner som 

väl stämde in med våra erfarenheter i vårt dagliga arbete där vi i huvudsak möter äldre. 

 

Vi är väl medvetna om att sex artiklar kan ses som en svaghet och anses vara ett litet 

material att göra en kvalitativ litteraturstudie på, men vi motiverar denna uppsats 

eftersom valt området är dåligt studerat, men väldigt angeläget att belysa. Friberg (2006) 

betonar att det är bättre att göra en fördjupad analys av färre artiklar inom ett avgränsat 

område mot tvärtom, och därför har vi valt att fullfölja vårt arbete med denna uppsats 

även om tillgång till material varit sparsamt.  

 

Tidsperioden för denna uppsats fick förlängas från en till två terminer på grund av att 

författarna har arbetat under hela tiden som skrivande framskridit. Detta kan vi idag se 

tillbaka på som en förtjänst. Vi har under den förlängda tiden därmed haft större 

möjlighet att söka efter ytterligare information, bearbeta artiklarna och diskutera såväl 

artiklarnas innehåll som uppsatsens olika delar. Vi ser det också som en förtjänst att vi 

varit två författare till denna uppsats. Genom att ständigt ha en medförfattare att ”bolla” 

med har vi därmed inte upplevt att vi kört fast i arbetet utan vi har hela tiden sakta men 

säker kunnat resonera oss fram i de olika processer ett uppsatsskrivande innebär.   

 

Resultatdiskussion 

Då vårt syfte var att belysa äldres upplevelse av att leva med en depression, anser vi att 

detta blivit belyst utifrån den kvalitativa forskning vi tagit del av. Resultatet visar att 

upplevelse av depression hos äldre är starkt kopplat till negativa känslor av olika 

karaktär. Vi har valt att föra en diskussion kring subtemat upplevd ensamhet och 

svårigheter under livet då vi tycker att det är det mest intressanta att diskutera i vår 

studie.  

Upplevd ensamhet 

Resultatet visar att de tydligt framkommer att äldre med depression upplever en klart 

definierad belastande ensamhet. Ensamheten beskrivs och ses många gånger som en väg 

in i en depression.    Enligt Tiikkainen och Heikkinen (2005) föreligger det ett klart 

samband mellan upplevd ensamhet och depression. I deras studie framkommer det att 

äldre som uttrycker ensamhet snarare är en reflektion över depressiva känslor än brist på 

socialt nätverk. Adams, Sanders och Auth, (2004) visar i sin studie att ensamhet utgör en 

potentiell riskfaktor för att utveckla en depression.  

 

Ensamheten som ett enskilt fenomen har gett oss ett ökat intresse att diskutera kring i 

vårt arbete som sjuksköterskor, då vi ofta möter många ensamma äldre och ser att 

ensamheten orsakar mycket lidande.  En faktor som vi återkommande diskuterat är hur 
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kvarboendeideologin
5
 leder till en ökad ensamhetsproblematik för våra äldre, med de 

negativa följderna det innebär för hälsan. Våra erfarenheter som kliniskt verksamma 

sjuksköterskor visar tydligt att allt fler äldre inte har möjlighet att få ett serviceboende på 

grund av att kommunerna eftersträvar ett kvarboende med insatser från hemtjänst och 

hemsjukvård. Mot sin vilja behöver därmed en del äldre bo kvar i befintliga bostäder 

enligt kvarboendeideologin. Vi ser att detta medför risker med ensamhet, isolering och 

depression. Enligt Carlsson och Dahlberg (2002) är det inte säkert att man blir mindre 

isolerad för att man flyttar till serviceboende. Istället finns risk för ökad ensamhet och 

isolering på grund av att miljön är ny och man inte orkar delta i sociala aktiviteter.  

 

Vi har diskuterat värdet av att känna sig delaktig i ett sammanhang och vi har funnit att 

KASAM (Antovosky, 2005) –känsla av sammanhang - är en bra referensram att utgå 

ifrån och ett bra argument att lyfta fram i diskussioner i syfte att ”skapa ett 

sammanhang”. Detta anser vi sannolikt skulle kunna lindra patientens upplevda 

ensamhet och därmed möjligtvis även förebygga en depression.  En kvinna i Hedelin och 

Jonsson (2007) studie berättar hur glad hon blev över att få ta hand om tvättstugan. Hon 

blev efterfrågad och kom därmed i ett sammanhang som hon trivdes bra i och fick även 

möjlighet att träffa nya människor. 

 

Med tanke på den demografiska utvecklingen med andel äldre som ökar inom en 10-

årsperiod står vi inför en stor utmaning och förväntas dessutom också ta hand om 

betydligt fler äldre som har behov av vård- och omsorg. Vi ser därmed en framträdande 

risk med en växande ensamhetsproblematik med fler odiagnostiserade depressioner som 

följd, som vi delvis kan sätta i relation till nuvarande kvarboendeideologi. 

 

Enligt Socialstyrelsens Hälso- och Sjukvårdslag (HSL 1982:763) skall vården enligt §2 

tillgodose patienten en trygg och säker vård på lika villkor för alla, främja goda 

kontakter och tillgodose  behovet av kontinuitet i vården. Utifrån denna lagstiftning 

hävdar vi nu att en väl fungerande kontinuitet mellan den äldre patienten som upplever 

en depression och sjuksköterskan är av stor betydelse för patientens hälsoprocesser. En 

återkommande kontakt med samma sjuksköterska, anser vi befrämjar en god 

vårdrelation. Vi ser också kontinuiteten som en mycket viktig del i omvårdnaden av 

äldre som ger uttryck för ensamhet då detta kan vara ett uttryck för depression. 

Omvårdnaden, t.ex. att samtala eller att lyssna på patientens livsvärld kan då sannolikt 

lindra det lidande en depression innebär. Genom dessa åtgärder anser vi att patienten blir 

bekräftad och utifrån det kan behovet av trygghet tillgodoses. Enligt svensk 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) skall sjuksköterskan även 

ha förmåga att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och 

så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Dialogen med patienten 

och/eller närstående skall vara stödjande och vägledande, och utgöra en del i 

bemötandet. För att detta skall vara möjligt är det angeläget att tid för samtal mellan 

patient och vårdare får ett större utrymme och blir en självklar del i omvårdnaden. 

 

Eriksson (1994) har i sina studier visat att lidandet kan lindras genom olika 

omvårdnadsåtgärder. Hon betonar att grundinställningen hos vårdaren bör vara att 

vårdaren önskar lindra lidande. Andra åtgärder som föreslås är att samtala och få dela 

                                                 
5
 Kvarboendeideologin innebär att äldre bor kvar hemma i befintligt boende och får hjälpen utförd i 

bostad enligt beviljade bistånd enligt socialstyrelsens socialtjänstlag (2001:453). 



  

 16 

med sig, att uppmuntra, stödja, trösta, att förmedla hopp men också dela hopplösheten. 

Mot bakgrund av ovanstående har vi blivit stärkta i vår uppfattning att samtalet som en 

enskild omvårdnadsaktivitet är en mycket viktigt del i den äldre patientens omvårdnad 

och att det kan påverka den äldre patientens upplevda ensamhet och möjligen även 

förebygga en depression.  Vi har många gånger fått ta del av hur äldre upplever att vård- 

och omsorgspersonal inte har någon tid att stanna för att prata, vilket kan tolkas vara ett 

uttryck för att ensamheten är ett bekymmer, samt att det kan vara ett uttryck för en 

begynnande depression.   

 

McInnis och White (2001) kommer i sin studie fram till att många äldre har svårt att 

utrycka att de känner sig ensamma inför sina barn då de är rädda att belasta dem. Detta är 

då ett område för vård- och omsorgspersonal att diskutera med patient och närstående. 

Deras studie visar även att kyrkan kan vara till hjälp. Genom att hjälpa till och ordna 

transport till kyrkan och dess grupper kan de erbjuda både social gemenskap och en 

aktivitet som kan bringa glädje och bryta patientens ensamhet. De finner även att de 

äldre som identifieras som mer sårbara för ensamhet kan telefonsamtal rekommenderas. 

 

Den upplevda ensamhet som vi funnit i de granskade artiklarna tolkar vi generellt som 

nedbrytande och negativ för patienternas hälsa. Våra erfarenheter visar dock att 

ensamhet inte alltid behöver vara negativ, det är den upplevda ensamheten som vi anser 

är negativ och skadlig. En fysisk ensamhet, där patienten inte upplever sig ensam, 

behöver inte betyda att patienten är i ett lidande.  

 

Att värdera och skatta ensamhet med hjälp av en utformad skattningsskala, där 

upplevelse av ensamhet värderas, skulle möjligen kunna vara ett hjälpmedel i syfte att 

värdera om ensamheten utgör en risk för depression. Detta tycker vi är en intressant 

tanke att undersöka vidare i syfte att förebygga depression hos äldre. Möjligtvis finns 

detta redskap redan, men det är inget vi i vårt arbete kommit i kontakt med. 

 

Känsla av värdelöshet 

Det som varit framträdande under granskningen som vi kopplat till känsla av värdelöshet 

har vi kunnat relatera till svårigheter under livet med förluster av olika slag, främst 

förlust av egna förmågor samt förlust av relationer. Black et al. (2007); Hedelin och 

Strandmark (2001); Burroughs et al. (2006); Traynor (2006) samt Hedelin och Jonsson 

(2003) visar i sina studier även att svårigheter och belastningar påverkat och genererat en 

depression. Detta resultat har vi diskuterat och vi har kommit fram till att dessa upplevda 

känslor kan kopplas till ett livslidande. 

 

Som sjuksköterskor ser vi en möjlighet i att kunna lindra patienters livslidande genom att 

kunna identifiera förlusten eller känslan av värdelöshet för att därefter kunna samtala om 

dem. Förlusterna ser vi också som en ofrånkomlig och naturlig del av livet och något 

som blir särskilt framträdande vid hög ålder då sjukdom och dödsfall påverkar och 

förändrar livssituationen. Eriksson (1994) menar att det finns många vägar att lindra ett 

livslidande. Grundinställningen bör vara att man önskar lindra ett lidande och hon 

nämner några exempel såsom att samtala, att uppmuntra och förmedla hopp, att stödja 

och trösta.  
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Ovannämnda exempel anser vi är viktiga omvårdnadsåtgärder som vi som ansvariga 

sjuksköterskor måste utveckla i den dagliga omvårdnaden. Våra reflexioner är att samtal 

är något som ”man inte hinner med” och inte heller ser som en viktig del i omvårdnaden.  

Vi ser därmed ett behov i att sjuksköterskan bör få mer kunskap i hur ett vårdande samtal 

kan genomföras och hur det kan lindra ett lidande. Får sjuksköterskan utökad kunskap i 

att samtala med patienten om deras livsvärld tror vi att mycket livslidande kan minska 

och möjligen kan även en ålderdepression förebyggas. 

  

Betydelse för vårdandet 

Vid analysen av de granskade artiklarna har vi kommit fram till att vi som sjuksköterskor 

får en viktig och en mer betydelsefull roll i den direkta kontakten med äldre som lever 

med depression. I framväxten av föreliggande arbete har vi konstaterat att samtalet, där 

tid ges för den gamla att få berätta om sina livserfarenheter, kan leda till att förluster av 

olika slag upplevs mindre plågsamma.  Vi anser även att samtalet med den äldre 

deprimerade patienten sannolikt lindrar ett lidande och att en depression möjligen på 

detta sätt kan förebyggas. Eriksson (1994) föreslår enkla omvårdnadsåtgärder i syfte att 

lindra ett lidande och samtalet har i detta sammanhang en betydande roll för att lindra ett 

livslidande. Att som sjuksköterska inte ”hinna med att samtala”, vilket kollegor har 

uttalat, anser vi utgör ett hot mot patientens hälsoprocesser då de inte får någon 

bekräftelse eller blir sedda. Detta, anser vi, kan leda till ett ökat lidande och bidra till en 

depression. 

 

Vår förhoppning är att denna uppsats kan ge ett ökat intresse och en ökad förståelse över 

samtalets betydelse i syfte att lindra ett lidande. Vi har själva direkt i vårt 

omvårdnadsarbete gett samtalet ett större utrymme och ser det som en mycket viktig och 

betydelsefull del i en vårdrelation. Samtalet som omvårdnadsaktivitet är något som vi ser 

är underskattat och kanske det beror på att det inte finns mycket forskat kring det 

vårdande samtalet. Endast en avhandling (Fredriksson 2003) finns som belyser det 

vårdande samtalet – en kommunikation som lindrar lidande. Denna avhandling har gett 

oss ett intresse för det vårdande samtalets innebörd i syfte att förebygga depression hos 

äldre, då vi i denna studie kommit fram till att samtalet är en mycket viktig 

omvårdnadsaktivitet del i sjuksköterskan omvårdnadsarbete.  

 

Ensamheten är något som är viktigt att ha i åtanke tidigt i mötet med patienten då det 

anses vara en inkörsport till depression. Redan vid första kontakten (till exempel vid ett 

ankomstsamtal) bör sjuksköterskan ha i åtanke att patienten kan drabbas av en 

depression. Som sjuksköterska kan det vara avgörande att identifiera grad av upplevd 

ensamhet för att därefter kunna vidta lämpliga omvårdnadsåtgärder såsom 

stödjande/vårdande samtal etc. En utformad skattningsskala där upplevelsen av ensamhet 

graderas och värderas skulle möjligen kunna vara ett hjälpmedel för att värdera om 

ensamheten i sig utgör en potentiell risk för en depression.   

 

Patientens sociala funktion och kontaktnät är något som vi som sjuksköterskor är vana 

att undersöka i syfte att orientera oss i patienternas nätverk. Att undersöka om patienten 

känner sig delaktig i ett sammanhang enligt Antonovsky (2005) kan vara svårare. Vi har 

dock konstaterat att upplevd ensamhet har ett samband med en bristande känsla av 

sammanhang. Vi har också under detta arbetes framväxt erfarit att vi i ett samtal kan 

lyfta fram att patienten på något sätt finns i ett betydelsefullt sammanhang och ofta är en 
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resurs till någon eller något. Det kan vara ett barn, barnbarn, en djup kunskap om något 

etc. Detta ser vi som betydelsefullt då patienten får en insikt i att vara en resurs och 

därmed blir en viktig del i ett sammanhang. På så vis kan vi hjälpa patienten att känna ett 

eget värde och känna en meningsfullhet, vilket enligt Eriksson (1994) är grundläggande 

för utveckling av hälsobefrämjande processer.  

 

Som ett komplement till kontakt med vård- och omsorgspersonal ser vi också att det 

finns ett behov av nya mötesplatser för äldre att kunna träffas och därmed vara i ett 

sammanhang tillsammans med andra. Som vårdpersonal kan det vara av stor betydelse 

att motivera och stödja patienter till att försöka hitta strategier för att påverka sin 

upplevda ensamhet. På så sätt kan nya värdefulla kontaktnät etableras och depression 

kan sannolikt därmed förebyggas. 

 

En ökad kunskap om hur depressionssjukdomen kan yttra sig hos äldre anser vi är 

nödvändigt för all hälso- och sjukvårdspersonal, såväl inom kommunal- sluten som inom 

primärvård. Med en ökad kunskap om sjukdomen och med en förståelse över hur den 

upplevs kan sjuksköterskan bättre bemöta den äldre deprimerade patientens lidande samt 

i en hälsobefrämjande vårdrelation skapa förutsättningar för hälsa.   

  

Under detta arbetes framväxt har vi också sett ett nytt forskningsområde växa fram och 

det är att undersöka innebörden i det vårdande samtalet mellan sjuksköterskan och den 

äldre patienten som lever med depression. Det vore även intressant att studera vilken 

betydelse det vårdande samtalet kan ha på upplevelse av hälsa hos äldre patienter. Detta 

tror vi kan vara ett mycket intressant ämne att undersöka genom intervjustudier. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.)  

 

 Perspektiv  

 
Problem och syfte Metod  Resultat  

Titel Justifiable 

depression; how 

primary care 

professionals and 

patients view late-life 

depression 

Författare Bourroghs, 

Lovell,  Morley, 

Baldwin, Burns, & 

Chew-Graham. 

Tidskrift Family 

Practice Advance 

Acess 

Årtal 2006 

Kvalitativ och 

patientperspektiv 

 

Problem Depression är det 

vanligaste psykiska 

sjukdomen hos äldre och den 

fortsätter att vara 

underdiagnostiserad och 

underbehandlad. 

Syfte Att undersöka hur 

personal på vårdcentral och 

patienters syn på orsaker och 

hantering av depression hos 

äldre 

Semi -

strukturerade 

intervjuer 

 

 

Beskriver depressionen 

som en följd av flera saker 

såsom ensamhet, inget 

socialt nätverk, förlust av 

funktioner och 

respondenten ser 

depressionen som 

”förståelig” och 

”försvarlig” 

 

Titel: Mutuality as 

background music in 

Women’s lived 

experience of mental 

health and depression  

Författare Hedelin  & 

Jonsson 

Tidskrift  Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing 

Årtal 2003 

Kvalitativ  och 

patient- perspektiv 

 

 

Problem Psykiska problem 

särskilt depression har blivit 

ett omfattande allmänt 

hälsoproblem som drabbar 

kvinnor främst. Den 

traditionella biomedicinska 

synen är inte lämplig för 

sjuksköterskans arbete. 

Syfte Att få en djupare 

förståelse över äldre kvinnors 

upplevelse av mental hälsa 

och depression 

 

Djupintervjuer 

av fem 

kvinnor 

 

 

När kvinnornas existens 

och värde blev bekräftat i 

relation till dem själva och 

andra, blev mental hälsa 

som en uppåtgående spiral. 

När kvinnornas värde och 

självkänsla i relation till 

dem själva och andra blev 

skada var resultatet en 

neråtgående spiral 

 

 

Titel Understanding the 

lives of older women. 

Författare Traynor 

Tidskrift Nursing 

Standare 

Årtal 2005 

 Kvalitativ och 

patient- perspektiv 

 

Problem Lite studerat om hur 

äldre kvinnor anpassar sig till 

ålderdomen. 

Syfte Att förstå varför en del 

kvinnor anpassar sig 

framgångsrikt till ålderdomen 

och varför en del under 

liknanden omständigheter inte 

lyckas anpassa sig och ogillar 

ålderdomen. 

Djupintervjuer 

av elva kvinnor 

Studien visar tre områden: 

förklara depression, 

förtrolighet och hantera 

förändringar som är viktiga 

för anpassningen till 

ålderdomen och hur dessa 

aspekter påverkar äldre 

kvinnors erfarenheter av ett 

lyckligt eller olyckligt 

åldrande. 
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Bilaga 1  
 

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.)  
 

 Perspektiv  

 
Problem och syfte Metod  Resultat  

Titel The lived 

experience of 

Depression in Elderly 

African American 

Women 

Författare Black, 

White, & Hannum 

Tidskrift Journal of 

Gerontology 

Årtal2007 

Kvalitativ och 

patient- 

perspektiv 

 

 

Problem Afrikanska 

amerikanska kvinnor ser 

depression som en sjukdom 

som drabbar ”kvinnliga, 

medelklass vita kvinnor”. 

Lite är beskrivet om vilken 

mening afrikanska 

amerikanska kvinnor 

upplever depression. 

Syfte Att undersöka hur 

depression upplevs och 

uttrycks hos äldre afrikanska 

amerikanska kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer av tjugo 

afrikanska 

amerikanska 

kvinnor 

Depression var: a, kopplad 

till försvagning av personlig 

styrka, b. kopplad till 

nedstämdhet och lidande, c. 

förebyggs och löses genom 

eget ansvar 

Titel A mixed-

Methods Approach to 

Understanding 

Loneliness and 

Depression in Older 

Adults 

Författare Barg, 

Huss-Ashmore,  

Wittink, Murray, 

Bogner, & Gallo. 

Tidskrift Journal of 

Gerontology 

Årtal 2006 

Kvalitativ/ 

kvantitativ och 

 patient -

perspektiv 

 

 

Problem Depression sent i 

livet är svårt att identifiera, 

och äldre har svårt att 

acceptera den behandling 

som erbjuds  

Syfte Att förstå äldre och 

deras vårdgivares tankar om 

depression sammanfaller 

och avviker från varandra 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

enkäter 

 

Äldre ser ensamhet som en 

inkörsport till depression, 

såväl självvald ensamhet 

som ensamhet som en följd 

av åldrandet.  

Ensamhet associerades med 

depressionssymtom såsom 

oro och hopplöshet 

 

 

Titel The meaning of 

depression from the 

life-world perspective 

of elderly Women 

Författare Hedelin, 

& Strandmark 

Tidskrift Mental 

Health Nursing 

Årtal 2001 

Kvalitativ och 

patient- 

perspektiv 

 

 

Problem Problemet med 

nästan alla studier om 

depression är att de som 

hörs är experterna på 

psykiska problem och inte 

patienterna som själva är 

deprimerade. 

SyfteFå en djupare 

förståelse över 

depressionens innebörd hos 

äldre kvinnor genom att 

undersöka och beskriva 

meningen med depression i 

deras liv utifrån ett 

livsvärldsperspektiv 

Djupintervjuer av 

fem kvinnor 

 

Depression upplevdes som 

ett multidimensionellt 

lidande som påverkade 

fysiska, mentala, sociala 

och andliga aspekter där 

tidigare erfarenheter 

sammanföll med nuvarande 

situation 

 


