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Sammanfattning 

Problemställning. Psykisk ohälsa identifieras och åtgärdas ofta inte hos äldre 
patienter, vilket leder till onödigt lidande och minskad livskvalitet. Sjuksköterskor 
borde genom sitt holistiska synsätt vara i en utmärkt position för att åtgärda detta, 
men i praktiken fungerar detta dåligt. Syfte. Syftet med studien var att identifiera 
faktorer som inverkar på sjuksköterskans förhållningssätt till äldre med psykisk 
ohälsa. Metod. En litteraturstudie enligt Friberg (2012) utfördes. Fjorton artiklar som 
motsvarade syftet identifierades och kvalitetsgranskades. En innehållsanalys baserad 
på Graneheim & Lundman (2004) användes för analys av artiklarnas resultat. 
Resultat. Två övergripande teman som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt till 
äldre med psykisk ohälsa kunde identifieras: inre och yttre faktorer. I inre faktorer 
ingick sjuksköterskors egenupplevda inställning till och sjuksköterskors kunskap om 
psykisk ohälsa hos äldre. I yttre faktorer ingick äldres egenupplevda inställning, 
sjukvårdens biomedicinska inriktning och brister i sjukvårdssystemet. Konklusion. 
Sjuksköterskor har ofta ett bristande förhållningssätt till äldre med psykisk ohälsa, 
och detta kan ha negativa konsekvenser på den omvårdnad de ger. Många gånger 
påverkas förhållningssättet av faktorer som är utom sjuksköterskans kontroll, vilket 
kan leda till ett dilemma av etisk natur. Watsons omvårdnadsteori (1979) kan vara 
användbar för att förbättra sjuksköterskans förhållningssätt. Implikation. Mer 
forskning behövs inom området för att förbättra vården för denna patientgrupp. 
Sjuksköterskeutbildningen behöver utökas för att inkludera mer aspekter om psykisk 
ohälsa. 



 

Title Nurses’ approach to mental illness in the elderly. 

Author Karin Falk, Sofia Larsson 

Department School of Health and Wellfare 

Supervisor Annika Jensen, Lecturer, Caring Science 

Examiner Ingela Skärsäter, Professor, Nursing Science 

Period Spring 2015 

Pages 21 

Key words Approach, Elderly, Mental Illness, Nurse, Nursing 

 

Abstract  

Rationale: Mental illness is often unidentified and untreated in elderly patients, 
resulting in unnecessary suffering and a significant reduction in quality of life. Nurses 
should through their holistic approach be in an excellent position to address this issue, 
however in reality this does not seem to happen. Aim: The aim of the study was to 
identify factors that affect nurses’ approach to mental illness in elderly patients. 
Method: The study was carried out as a literature review in accordance with Friberg 
(2012). Fourteen journal articles reflecting the aim of the study were identified and 
quality audited. Aspects of content analysis (Granheim & Lundman, 2004) were used 
to analyse the articles results. Results: Two general themes were identified in nurses’ 
approach to mental illness in elderly patients: internal and external factors. Internal 
factors included nurse attitudes to and knowledge about mental illness in elderly 
patients. External factors included elderly attitudes, the healthcare system’s 
biomedical approach and shortages in the healthcare system. Conclusion. Nurses 
often have a lacking approach to mental illness in elderly patients, and this in turn 
often leads to negative consequences on the care they give. In some cases the lacking 
approach is due to factors outside of her control which can lead to dilemmas of an 
ethical nature. Watson’s transpersonal theory (1979) may be useful to help nurses 
gain a better approach to mental illness in the elderly. Implications: More research is 
needed in the area in order to improve care for this group of patients. There is need 
for improvement in nursing education and more aspects of mental health need to be 
incorporated in the undergraduate nursing curriculum.
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Inledning 
Sverige har en åldrande befolkning som stadigt ökar (Socialstyrelsen, 2013), och äldre 
är en av de största patientgrupperna inom hälso- och sjukvården. Evidens finns att 
faktorer relaterade till åldrande kan leda till psykisk ohälsa (Alexopoulus, 2005) och 
det har uppmärksammats att det är ett eftersatt område inom vården som inte 
synliggörs tillräckligt (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Berg (2007) är psykisk ohälsa 
det största hotet mot ett bra åldrande, vilket innebär att detta är ett område som är värt 
att uppmärksammas.  

Sjuksköterskan bör genom sin profession och sitt helhetsperspektiv ha stor möjlighet 
att påverka den psykiska hälsan hos äldre. Det är inte ovanligt att vårdpersonal 
uppfattar nedstämdhet och livsleda som en naturlig del av ålderdomen, vilket kan 
delvis förklara varför äldres psykiska ohälsa förbises (Anderson & Josephson, 2014). 
Watsons omvårdnadsteori (1979) postulerar att relationen mellan sjuksköterska och 
patient påverkar omvårdnadens kvalitet, och i sin tur även hur sjuksköterskan 
förhåller sig till och behandlar patientens ohälsa (Jesse & Alligood, 2013). Flera 
studier visar att det finns ett antal effektiva psykosociala åtgärder för att förebygga 
och lindra psykisk ohälsa hos äldre (Bartels, Dums, Oxman, Schneider, Aréan, 
Alexopoulus & Jeste, 2002). Trots detta implementeras de inte rutinmässigt inom 
sjukvården. Detta tros bero på bland annat organisatoriska barriärer, bias och 
stigmatisering hos vårdgivare, otillräckliga resurser till äldrevården, brist på 
samarbete och koordination mellan vårdgivare, samt otillräcklig kunskap/utbildning 
hos vårdpersonal (ibid.). Följande dikt illustrerar de svårigheter äldre möts av i det 
dagliga samhället: 

Said the little boy, ”Sometimes I drop my spoon.” 
Said the little old man, ”I do that too.” 

The little boy whispered, ”I wet my pants.” 
”I do that too,” laughed the little old man. 

Said the little boy, ”I often cry.” 
”But worst of all,” said the boy, ”it seems  

Grown-ups don’t pay attention to me.” 
And he felt the warmth of the wrinkled old hand. 
”I know what you mean,” said the little old man. 

Silverstein (1981)(citerad i Cuddy, Norton & Fiske, 2005), 
 ”The Little Boy and the Old Man”  

Bakgrund 
Sveriges befolkning uppskattades 2014 till omkring 9,7 miljoner, varav 19 procent är 
äldre än 65 år (Statistiska centralbyrån, 2015). Äldre lider av psykisk ohälsa i minst 
lika stor utsträckning som resten av befolkningen (Socialstyrelsen, 2012). Exempelvis 
uppskattas 12-15 % av äldre över 65 ha en diagnosticerad depression medan 
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motsvarande siffra i övriga befolkningen är 4-10%. Trots detta finns det betydligt 
mindre vårdinsatser för äldres psykiska ohälsa än för resten av befolkningen 
(Socialstyrelsen, 2012).  

Troligtvis finns det ett stort mörkertal av äldre med psykisk ohälsa som inte 
rapporteras i statistiken. Psykisk ohälsa definieras annorlunda i olika sammanhang 
vilket gör det svårt att bestämma en gränslinje mellan psykisk hälsa och psykisk 
ohälsa (Goldman & Grob, 2006). Kategoriseringen (patologisk-icke patologisk) är 
dessutom väldigt restriktiv och arbiträr (Keyes, 2005), vilket antyder att många inte 
identifieras. Den mest riktiga och inkluderande definitionen av psykisk ohälsa bör 
därmed baseras på de subjektiva dimensionerna som upplevt välbefinnande, funktion i 
samhället och livskvalitet (ibid.). 

Psykisk ohälsa hos äldre 
Flera faktorer finns som kan bidra till att psykisk ohälsa är vanligare bland äldre än 
hos yngre (Berg, 2007). Dels sker det flera fysiska förändringar som kan öka risken 
för psykisk ohälsa, som strukturella och funktionella förändringar i hjärnan 
(Alexopoulus, 2005). En hel del psykosociala förändringar sker även vid åldrandet 
som kan innebära en svår period i livet och kräver flera omställningar (Coleman, 
1993; Alexopoulos, 2005). Det är en period som kan föra med sig en upplevelse av 
förlust på flera olika plan, exempelvis avslutas arbetslivet, sämre ekonomi kan uppstå, 
känsla av isolering, förlust av närstående och vänner, förlust av kroppsliga funktioner 
samt förändringar i hemsituation (ibid.). Dessa omständigheter för troligen med sig 
mer eller mindre stress vilket kan öka risken för psykisk ohälsa (Skärsäter, 2014). 
Några av de vanligaste psykiska besvär som drabbar äldre är depression och demens, 
och tätt därefter kommer ångest, oro, och sömnstörningar (Berg, 2007). Vid svåra 
depressioner är prevalensen för självmord lika hög bland äldre män som bland 
medelålders män.  

Psykisk och fysisk hälsa är så pass sammanflätat att det inte går att ha hälsa utan 
psykisk hälsa (World Health Organisation [WHO], 2005). Det finns ett starkt 
samband mellan psykisk ohälsa och andra hälsotillstånd och sociala problem, men 
interaktionen däremellan är komplex och har konsekvenser på många nivåer (Prince, 
Patel, Saxena, Maj, Maselko, Phillips & Rahman, 2007). Psykisk ohälsa kan dels öka 
risken för andra (o)hälsotillstånd, men (o)hälsotillstånd kan även omvänt öka risken 
för psykisk ohälsa. Komorbiditet av psykisk och fysisk ohälsa kan även påverka 
utfallet av fysiska sjukdomar, såsom att söka vård och att följa ordinationer (ibid.). 
Äldre drabbas även ofta av multisjukdom, både av fysisk och av psykisk karaktär. 
Samspelet kan leda till destruktiva konsekvenser för individens hälsa och leda till en 
betydligt sämre livskvalitet (Hudson, 2013). Det är få av vårdpersonal med undantag 
för specialister inom geriatriken som har riktig kunskap om dessa interaktioner hos 
äldre och det finns ofta en tendens att dra skiljelinjer mellan den psykiska och fysiska 
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hälsan (Björksten & Karlsson, 2009). Detta innebär att det är omöjligt att prioritera 
den ena över den andra. 

Tillgång till vård för äldre med psykisk ohälsa 
Både psykiskt sjuka och äldre är marginaliserade grupper som har svårt att göra sin 
röst hörd inom sjukvården (Thornicroft, 2008; Fitzpatrick, Powe, Cooper, Ives & 
Robbins, 2004), vilket antyder att det är ännu svårare för en äldre person som 
dessutom är psykiskt sjuk att bli sedd. Anledningen till detta kan vara relaterat till 
faktorer hos äldre som ovillighet att öppna upp och diskutera psykisk ohälsa med 
någon annan (Martin, Fleming & Evans, 1995;citerad i Garrido, Kane & Kaas, 2011). 
Även faktorer hos vårdpersonal kan påverka, som föreställningen att vissa 
sinnestämningar är normala i ålderdomen (Berg, 2007). Faktorer i sjukvårdssystemet 
spelar också in, som utbudet av äldre-psykiatrisk vård och kostnader (Knight, 2011; 
citerad i Gonçalves, Coelho & Byrne, 2014 ). 

Äldre söker sig i betydligt mindre grad till sjukvården för psykiska besvär än vad 
resten av befolkningen gör (Mackenzie, Scott, Maher & Sareen, 2008). En anledning 
till detta påstås bero på att äldre har en mer negativ inställning till att söka hjälp och 
en mer negativ syn på behandling för sin psykiska ohälsa än vad yngre har, men 
evidensen har varit motsägelsefull (Mackenzie et al, 2008). Äldre har även visats ha 
större självtillit att kunna hantera sin psykiska ohälsa på egen hand än yngre 
(Loebach, Wetherell, Kaplan, Kallenberg, Dresselhaus, Sieber & Lang, 2004). Det 
kan även bero på svårigheter för äldre att uppfatta behovet av att söka hjälp för att de 
inte ser symptomen som psykiskt relaterade (Coleman, 1993). Oavsett har äldre fler 
svårigheter att få tillgång till hjälp vilket ställer högre krav på sjukvårdspersonal att 
kunna identifiera behovet.  

Ännu en bidragande faktor till att äldres psykiska hälsa uppmärksammas i mindre 
grad än hos resten av befolkningen kan vara vårdpersonals uppfattningar (Berg, 
2007). Det finns forskning som visar att läkare i större grad attribuerar symptom som 
aptitlöshet, sömnproblem och trötthet till fysiska diagnoser än till psykiska hos äldre 
än vad de gör hos yngre patienter (Loebach Wetherell et al., 2004). Detta, tillsammans 
med äldres egna svårigheter att identifiera fysiska symptom som psykiska försvårar 
identifikationen ännu mer. Evidens finns även att vårdpersonal förutsätter att viss 
psykisk ohälsa är en oundviklig konsekvens av att bli gammal (Katona & Livingston, 
2000). Detta antagande är oberättigat då majoriteten av äldre inte drabbas av psykisk 
ohälsa (ibid.). Psykiska problem kan ibland ses som oviktiga jämfört med de fysiska 
besvär äldre söker vård för (Katona & Livingston, 2000), och får därmed inte lika 
stort fokus. En hel del negativa attityder gentemot äldre finns, exempelvis 
förekommer det att de ses som olyckliga, missnöjda, inkompetenta, förvirrade och en 
börda för närstående och vårdpersonal (Cohen, Kennard & Pitt, 1994; Cuddy et al., 
2005).  Detta, tillsammans med rädslan för att dessutom bli stämplad som psykiskt 
sjuk, är en hindrande barriär för äldre att söka hjälp (Conner, Copeland, Grote, 
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Koeske, Rosen, Reynolds & Brown, 2010). Sådan stigmatisering förekommer både 
inom psykiatrin och äldrevården och bidrar till att diskriminera denna grupp från flera 
effektiva och livskvalitetshöjande insatser. 

Sjukvårdssystemet har även en påverkan på äldres möjligheter att få hjälp med den 
psykiska hälsan. I samband med ädelreformen 1992 tog kommunerna över en stor del 
av ansvaret för vård och omsorg av äldre från landstingen vilket innebar att fler äldre 
fick möjlighet att vårdas i hemmet (Socialstyrelsen, 2010). Ädelreformen förde dock 
med sig en del negativa konsekvenser för äldreomsorgen, och många av dessa 
problem finns fortfarande kvar idag. Resurserna som kommunerna tilldelas stämmer 
dåligt överens med behoven som finns inom äldreomsorgen (ibid.). En ökande andel 
äldre i befolkningen innebär ett ökat flöde av vårdtagare inom den kommunala 
äldreomsorgen, vilket ställer höga krav på samverkan och kommunikation inom 
organisation och verksamhet (Johansson, 2010). Detta tillsammans med en hög 
personalomsättning innebär risk för brist i kontinuitet och att äldres behov blir svårare 
att uppfattas och tillgodoses. Bristen på samordning inom äldrevården medför en 
avsaknad av helhetssyn och äldres psykiska hälsa hamnar i en gråzon mellan 
psykiatri, primärvård, geriatrik och äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2012). Detta 
innebär att äldre med psykisk ohälsa kommer att återfinnas inom många delar av 
hälso- och sjukvården. Den viktigaste resursen är kompetent personal som kan ta 
ansvar för att detta inte förbises (ibid.). 

Teoretiska aspekter på omvårdnaden av äldre med psykisk ohälsa 
Det har uppmärksammats att det finns en brist på teorier inom 
omvårdnadsvetenskapen som specifikt vänder sig till omvårdnaden av den äldre 
individen (Wadensten & Carlsson, 2003). Flertalet omvårdnadsteorier betonar vikten 
av individanpassad omvårdnad, men det är få som specifikt vänder sig till den 
livssituation som kan komma med ålderdomen. Många omvårdnadsteorier innehåller 
däremot en undermening som avspeglar värderingar och normer som kan ha stort 
inflytande i hur sjuksköterskan förhåller sig till äldre patienter (Wadensten, 2006). En 
av dessa är Watsons omvårdnadsteori (1979) som inkluderar aspekter av människans 
utveckling i relation till livscykeln som indirekt påverkar sjuksköterskors attityder 
kring omvårdnad av äldre (Wadensten & Carlsson, 2003).  

Watson grundar sin teori på synen av att varje människa är en individ som är värd att 
bli omhändertagen, respekterad, främjad, förstådd och assisterad (Jesse & Alligood, 
2013).  Hon utgår från ett filosofiskt synsätt på att människan är större och mer än 
summan av sina delar (Watson, 1988; citerad i Ryan, 2005). Vidare menar Watson att 
människan inte kan behandlas som objekt, utan ska ses i ett sammanhang i den värld 
hon lever i (Jesse & Alligood, 2013). Watson uttrycker att människan är en enighet av 
sinne, kropp, själ och natur. Relationen mellan sjuksköterska och patient är central i 
Watsons teori och avgörande för att främja en god omvårdnad (ibid.). 
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Watson beskriver tio karitativa faktorer i sin omvårdnadsteori som i praktiken 
omvandlas till tio karitativa processer (Jesse & Alligood, 2013). I dessa betonar hon 
det interpersonella samspelet mellan sjuksköterska och patient. Dessa tio är:  

Humanistiskt-altruistiskt värdesystem: för god omvårdnad bör sjuksköterskan ha en
 värdegrund som tillåter kärleksfulla handlingar på ett osjälviskt och holistiskt
 sätt (Jesse & Alligood, 2013). 
Tro och hopp: ett förtroendefullt bemötande kan utveckla tillit och hopp hos
 patienten (Rooke, 1995). Detta kan resultera i en större benägenhet att vilja
 berätta om sin oro och sina problem till sjuksköterskan.  
Känslighet gentemot självet och andra: genom reflektion över egna känslor kan
 sensitivitet utvecklas och ett mer genuint och äkta förhållande kan bildas
 (Jesse & Alligood, 2013). 
Mänsklig omsorgsrelation präglad av hjälpande tillit: omvårdnadshandlingar ska
 bygga på kongruens, empati och värme och främjas med hjälp av en stöttande
 och förtroendefull relation (Jesse & Alligood, 2013).  
Att ge uttryck för positiva och negativa känslor: både positiva och negativa känslor
 måste få tillåtas träda fram för att få en förståelse om sambandet mellan
 känslor och tankar/beteende (Jesse & Alligood, 2013).  
Kreativ, problemlösande omsorgsprocess: sjuksköterskan skall ha en kreativ
 problemlösande attityd för att stämma överens med en vetenskap i ständig
 utveckling (Rooke, 1995).  
Transpersonell undervisning och inlärning: omvårdnad bör baseras på en
 interpersonell pedagogik där sjuksköterskan även lär sig hur hon bäst kan
 hjälpa patienten att ansvara för eget välbefinnande och hälsa (Jesse &
 Alligood, 2013).  
Stödjande, skyddande och/eller förbättrande av psykisk, fysisk, social och andlig
 miljö: sjuksköterskan behöver förstå samspelet mellan hälsan och den
 inre/yttre miljön (mentala, andliga och sociokulturella föreställningar,
 komfort, avskildhet, säkerhet och estetik) för att främja patientens psykiska
 och fysiska hälsa (Jesse & Alligood, 2013).  
Tillgodoseende av mänskliga behov: patienten behöver hjälpas möta grundläggande
 behov (såsom nutrition, hygien, elimination) innan mer komplexa behov kan
 mötas (exempelvis psykosociala) (Jesse & Alligood, 2013).  
Existentiell – fenomenologisk - andliga krafter: omvårdnadsarbetet skall utgå från en
 existentialistisk och fenomenologisk inriktning, genom att utgå från patientens
 egna upplevelser kan han/hon hjälpas finna mening med livet (Rooke, 1995).  

Sjuksköterskans förhållningssätt  
Hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling [SFS], 1982:763) anger att 
vård skall ges med respekt för alla människors lika värde och på lika villkor för hela 
befolkningen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har förmågan att reflektera och 
utvärdera sitt förhållningssätt (Hall, 2005). Förhållningssätt är svårdefinierat – 
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Socialstyrelsen (2005) definierar sjuksköterskans förhållningssätt som ”den 
bakomliggande inställning eller anda som ligger till grund för bemötande eller hur 
man agerar inför en situation eller uppgift”. Troligtvis innefattar förhållningssätt 
många dimensioner med etisk förankring som attityder, värderingar, normer, 
erfarenheter och bemötande. Sjuksköterskans förhållningssätt avspeglas i hennes 
omvårdnadsarbete och kan även vara till hjälp för att identifiera patientens behov 
(Wadensten, 2006). När förhållningssättet inte stämmer överens med patientens 
behov, saknas ett helhetsperspektiv hos sjuksköterskan.  

Sjuksköterskan är unik i det avseendet att hon besitter en blandning av kunskap från 
naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap (Hall, 2005). Ansvaret har ökat 
under de senaste åren hos sjuksköterskan, vilket innebär att hennes kunskap behöver 
utvecklas och breddas för att kunna ge rätt omvårdnad till varje patient på ett 
kompetent vis. Kunskap behövs för att kunna rättfärdiga handlingar samt förebygga 
osäker och omoralisk praxis (ibid.). Sjuksköterskors arbete med äldre innefattar 
förmågan att forma en god relation med patienten och se till individens unikhet. 
Ytterligare behövs goda omvårdnadskunskaper, kommunikationsfärdigheter, och 
kunskap kring förändringar i psykosociala faktorer hos äldre (Roach, 2001; citerad i 
Wadensten, 2006). Brister i kunskap om psykisk ohälsa kan leda till felaktiga 
förhållningssätt, vilket i sin tur kan leda till orättvisa handlingar (Thornicroft et al., 
2007). 

Problemformulering 
Forskning visar att ohälsa hos äldre inte i tillräckligt stor utsträckning synliggörs. Med 
en befolkning som ökar i ålder är det av största vikt att uppmärksamma äldres 
psykiska ohälsa för att förhindra onödigt lidande. Sjuksköterskan är i en unik position 
och har ett ansvar att se patienten i sin helhet. Det är lika viktigt att fokusera på den 
psykiska hälsan som den fysiska. Genom att undersöka faktorer som påverkar 
sjuksköterskans förhållningssätt till äldres psykiska ohälsa, kan brister i omvårdnad i 
detta avseende identifieras. 

Syfte 
Syftet med studien var att identifiera faktorer som inverkar på sjuksköterskans 
förhållningssätt till äldre med psykisk ohälsa. 

Metod 
Denna studie utfördes som litteraturstudie enligt Friberg (2012) för att skapa en 
översikt och djupare förståelse av det valda området. Vetenskapliga artiklar 
identifierades, kvalitetsgranskades och analyserades för att sedan sammanställas för 
att uppnå syftet. 
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Datainsamling 
En inledande litteratursökning utfördes först i flera databaser (Cinahl, PubMed, samt 
PsycInfo) för att utforska om det fanns relevanta vetenskapliga artiklar tillgängliga 
inom det valda området och för att identifiera lämpliga sökord (Friberg, 2012). Den 
inledande litteratursökningen redovisas inte i sökhistoriken. Sökorden som provades 
utgick från huvudbegreppen sjuksköterska, förhållningssätt, äldre, psykisk ohälsa. 
Dessa huvudbegrepp med tänkbara engelska synonymer antecknades innan 
pilotsökningen utfördes. Orden fördes in i databaserna i flera olika kombinationer och 
trunkeringar (*) användes för att inkludera alla ordets böjningsformer (Östlundh, 
2012). Efter ett antal sökningar identifierades ett flertal sökord som gav relevanta 
träffar. Dessa var nurs*, attitude*, perception*, mental, old, geriatric, aged och elderly 
(se bilaga A).   

De databaser som valdes att användas under den systematiska litteratursökningen var 
Cinahl, PsycInfo, och PubMed. Cinahl samt PubMed valdes för sitt breda innehåll av 
omvårdnadsforskning och PsycInfo eftersom den innehåller psykologisk forskning 
inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013).  

Fritextsökningar med Boolesk söklogik (”AND” och ”OR”, se bilaga B) utfördes först 
med de valda sökorden (se bilaga A). Efter fritextsökningar gjordes sökningar med 
hjälp av PsycInfo thesaurus och Cinahl headings för att hitta andra, bredare eller 
smalare termer till tidigare sökningar (se bilaga A) (Östlundh, 2012). Alla relevanta 
huvudbegrepp som identifierats (sjuksköterska, förhållningssätt, psykisk ohälsa och 
äldre) översattes till lämpliga ämnesord och infördes systematiskt en och en i 
databaserna, för att sedan kombineras. De slutliga ämnesord som gav relevanta 
sökningar i PsycInfo var personnel och mental disorders, och i Cinahl gav 
ämnesorden nurses, attitude, och mental disorders mest relevanta sökningar. Dessa 
ämnesord kombinerades med fritext (se bilaga B). De kombinationer som användes i 
Cinahl och PsycInfo användes även i PubMed, men sökningarna gav bara dubbletter 
från tidigare sökningar från de andra databaserna, och redovisas inte i sökhistoriken 
(se bilaga B). Det återfanns även dubbletter i PsycInfo och Cinahl från föregående 
sökningar. Efter dessa sökningar upplevdes att området saturerats och det valdes att 
inte göra fler sökningar.   

Kriterier för inklusion var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara 
vetenskapliga samt publicerade från 2005. Artiklarna skulle även innehålla student-, 
allmän-, och/eller distriktsjuksköterskors förhållningssätt till psykisk ohälsa i äldre 
över 60 år. Exklusionskriterier var specialistsjuksköterskor inom psykiatrin och äldre 
patienter som vårdas inom specialistpsykiatrin eftersom förhållningssätt i dessa 
situationer antas vara annorlunda. Artiklar med särskild fokus på demens och där 
någon underliggande sjukdom (exempelvis diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar) var 
orsaken till den psykiska ohälsan exkluderades även. Andra artiklar som exkluderades 
var de där förhållningssätt aktivt försöktes ändras (exempelvis genom någon form av 
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intervention/utbildning), de som innefattade psykisk ohälsa i äldre involverade i 
rättspsykiatrin, och de som hade fokus på förhållningssätt till mer avvikande 
beteenden relaterade till psykisk ohälsa såsom tvångsmässigt samlande. Artiklar som 
inte reflekterade västerländsk kultur (exempelvis Indien, Kina, Afrika) exkluderades 
även. Vid varje genomgång av sökresultaten lästes samtliga titlar och de som 
reflekterade syftet och motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna valdes för 
vidare granskning.  

Totalt lästes 19 artiklar i sin helhet. Två av dessa artiklar fanns inte tillgängliga i 
fulltext och beställdes. Tre artiklar exkluderades eftersom de visades ha deltagare med 
specialistkompetens inom psykiatrin eller handlade om demens, vilket inte var syftet 
med studien. En artikelöversikt utfördes på resterande 16 artiklar, varav 12 kvalitativa 
och 4 kvantitativa. Sedan kvalitetsgranskades samtliga artiklar enligt Carlsson och 
Eimans (2003) kvalitativa respektive kvantitativa bedömningsmallar beroende på 
vilken metod som använts i artikeln. Efter kvalitetsgranskning erhöll 8 artiklar Grad I 
(hög kvalitet), 6 Grad II (medel kvalitet) och 2 Grad III (låg kvalitet). De två artiklar 
som erhöll grad III valdes att exkluderas från litteraturstudien. Totalt 14 vetenskapliga 
artiklar inkluderades i studien (se bilaga C). 

Databearbetning 
Efter kvalitetsgranskning började bearbetningen och analysen av de 14 återstående 
artiklarnas resultat. Artiklarnas resultat lästes individuellt av båda författarna ett 
flertal gånger tills en god uppfattning om dess innehåll uppnåtts. Efter detta 
genomgicks artiklarnas resultat tillsammans tills en överrensstämmelse uppnåtts. 
Delar av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) (citerad i Danielson, 
2012) användes som stöd till bearbetningen. Meningsenheter relaterade till 
sjuksköterskan färgkodades med bevarad kontext från resultaten. Tre färgkoder 
användes, en som var direkt relaterat till sjuksköterskan, en som var relaterat till 
vårdpersonal men som sjuksköterskan ingick i, och en där en annan profession 
uttryckte sig om sjuksköterskan. De kodade meningsenheterna klipptes ut, översattes 
till svenska, kondenserades för att få fram den underliggande meningen och få en 
djupare förståelse. De kondenserade meningsenheterna jämfördes för att sedan 
sorteras in i kategorier relaterade till syftet. Sammanlagt grupperades data till 15 
distinkta kategorier. Dessa kategorier gicks igenom, diskuterades och prövades in i 
olika teman ett flertal gånger, tills två lämpliga överordnade teman sågs och 
konsensus nåtts. Dessa två teman var inre och yttre faktorer som påverkar 
sjuksköterskans förhållningssätt och det är de med respektive underteman som 
representerar rubrikerna i resultatet.   

Forskningsetiska överväganden 
Flertalet aspekter övervägdes för att säkerställa att studien utfördes på ett etiskt 
korrekt sätt. En analys av nytta och risker med studien genomfördes för att säkerställa 
att studien var etiskt motiverad att utföra (Kjellström, 2012). Det upplevdes att 
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problemet som skulle belysas var ett viktigt område att forska på, eftersom det kan 
påverka individen, samhället och professionen. Studien kan gagna och förbättra 
omvårdnadvetenskapens kunskap om äldre med psykisk ohälsa och förhoppningsvis 
förbättra situationen och vården för dem. Det var viktigt att de artiklar som valdes ut 
för att ingå i litteraturstudien följde den senaste versionen av 
Helsingforsdeklarationens etiska principer för medicinsk forskning involverande 
människor (World Medical Association [WMA], 2013). Dessa inkluderar att behovet 
av ny kunskap inte går ut över deltagarnas hälsa och intresse, att det har skett en 
analys av nytta och risker med forskningen innan utförandet, att rättviseaspekter har 
bejakats och att deltagare har gett informerat samtycke (Kjellström, 2012; WMA, 
2013). Samtliga studier som ingår denna studie innehåller etiska aspekter (se tabell 4, 
bilaga D). Fyra studier nämnde inte att de erhållit etiskt godkännande, men deltagarna 
har gett informerat samtycke. Inkludering av dessa studier övervägdes noggrant och 
det beslutades att ha med, då de ansågs kunna ge viktig information till studiens syfte. 
Det bedömdes att de deltagare som medverkade var kapabla att ge informerat 
samtycke.  

Resultat 
Överlag framkom det att sjuksköterskor har ett bristande förhållningssätt till äldre 
med psykisk ohälsa. De faktorer som inverkar på sjuksköterskans förhållningssätt 
delades upp i inre och yttre faktorer. De inre faktorerna var de som var inneboende 
hos sjuksköterskan och de yttre var de som externt påverkade förhållningssättet. 
Faktorernas uppdelning i de inkluderade studierna redovisas i tabell 5. 

Inre faktorer som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt till äldre 
med psykisk ohälsa 
Sjuksköterskans egenupplevda inställning 

Sjuksköterskor visade generellt en välvilja till äldre patienter med psykisk ohälsa och 
var medvetna att de hade en central roll i identifikationen och omvårdnaden av denna 
patientgrupp (Davison, McCabe, Mellor, Karantzas & George, 2009; Delaney & 
Barrere, 2012; Harrison & Brandling, 2009; Hassall & Gill, 2008; Murray, Banerjee, 
Byng, Tylee, Bhurga & Mcdonald, 2006; Nunn, Annells & Sims, 2007). Trots detta 
hade vissa inställningen att ansvaret av äldre med psykisk ohälsa inte ingick i deras 
profession (Burroughs et al., 2006; Harrison & Zohhadi, 2005; McCabe et al., 2008; 
McCabe et al., 2009). Sjuksköterskor upplevde att många av deras kollegor ofta 
förbisåg äldres emotionella behov och att det saknades intresse och en positiv relation 
som kunde främja måendet (McCabe, Davison, Mellor & George, 2009). 
Sjuksköterskorna var medvetna om att deras förhållningssätt många gånger inte var 
bra, samtidigt upplevde de denna patientgrupp som tidvis mycket krävande och 
frustrerande i deras redan höga arbetsbelastning, vilket ofta skapade negativa attityder 
hos dem (Arnold & Mitchell, 2008; Harrison & Brandling, 2009; Harrison & 
Zohhadi, 2005; Nunn et al., 2007).  
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Tabell 5: Uppdelning av faktorer som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt i 
inkluderade studier 

 

 10 



 

Sjuksköterskor hade ofta en normaliserande inställning till äldres psykiska ohälsa, 
som ofta kunde vara hindrande i omvårdnaden. Många tenderade att se den psykiska 
ohälsan som en normal del av åldrandet (Burroughs, Lovell, Morley, Baldwin, Burns 
& Chew-Graham, 2006; Choi, Wyllie & Ransom, 2009; Davison et al., 2009; Hus, 
Moyle, Creedy & Venturato, 2005; Muir-Cochrane, O’Kane, Barkway, Oster & 
Fuller, 2014). Detta resulterade i att den psykiska ohälsan sågs som en befogad 
konsekvens av att åldras och var därmed direkt hindrande för omvårdnaden (ibid.). 
Även om detta inte förekom i alla studier och en del sjuksköterskor menade att 
psykisk ohälsa aldrig bör ses som en normal konsekvens av åldrandet (Delaney & 
Barrere, 2012; Murray et al., 2006; Nunn et al., 2007), kopplades det ändå ofta till 
händelser relaterade till åldrandet och på så sätt blev det en form av normalisering 
(Hassall & Gill, 2008; Murray et al., 2006; Nunn et al., 2007). 

Det fanns viss skillnad i sjuksköterskors förhållningssätt beroende på hur krävande 
patientens beteende var. De äldre som hade ett ”dämpat” beteende och inte krävde så 
mycket uppmärksamhet väckte mindre negativa attityder hos sjuksköterskan och var 
lättare att förbise (Burroughs et al., 2006; McCabe et al., 2009). De patienter som 
hade mer utåtagerande och avvikande beteenden skapade mer negativa attityder hos 
sjuksköterskan och blev lättare stigmatiserade (Arnold & Mitchell, 2008; Burroughs 
et al., 2006; Harrison & Zohhadi, 2005). Stigman hade stor inverkan på 
sjuksköterskans förhållningssätt och hur omvårdnaden utfördes då de kunde lätt ses 
som ”förvirrade” eller ”dementa” (Arnold & Mitchell, 2008; Harrison & Brandling, 
2009; Muir-Cochrane et al., 2014). Några upplevde vissa beteenden som skamliga, 
osociala, våldsamma och/eller aggressiva och hanteringen av dessa ansågs ofta inte 
vara idealt och kunde ofta få patienten att känna sig osäker och minska välbefinnandet 
(Harrison & Brandling, 2009). Omvårdnaden som gavs till denna typ av patient gick 
ut på praktiska strategier för att få patienten att passa in i vårdmiljön istället för att 
anpassa vårdmiljön till patienten och på så sätt blev omvårdnaden inte 
personcentrerad (ibid.). Även om sjuksköterskorna kunde rationalisera att det 
krävande beteendet berodde på psykisk sjukdom var det svårt för dem att hantera de 
känslor som väcktes (Harrison & Zohhadi, 2005). Ibland uttryckte de även en rädsla 
för vissa beteenden, vilket i sin tur ledde till ett undvikande förhållningssätt (Arnold 
& Mitchell 2008). Omvårdnaden av dessa patienter upplevdes som energi- och 
känslokrävande vilket kunde ha en negativ inverkan på deras personliga och 
professionella självförtroende (ibid.).  

Sjuksköterskans kunskap 

Majoriteten av studier visade ett starkt samband mellan förhållningssätt och kunskap. 
Sjuksköterskor upplevde att de hade otillräcklig kunskap för att kunna identifiera och 
hantera psykisk ohälsa hos äldre, och att detta hade en inverkan på den omvårdnad de 
gav (Arnold & Mitchell, 2008; Burroughs et al., 2005; Choi et al., 2009; Davison et 
al., 2009; Delaney & Barrere, 2012; Harrison & Brandling, 2009; Harrison & 
Zohhadi, 2005; Hassall & Gill, 2008; Hsu et al., 2005; McCabe et al., 2008; McCabe 
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et al., 2009; Muir-Cochrane et al., 2014; Nunn et al., 2007). De uttryckte att de 
erhållit bristfällig kunskap både från sjuksköterskeutbildningen och från arbetsplatsen 
(Arnold & Mitchell, 2008; Choi et al., 2009; Davison et al., 2009; Harrison & 
Zohhadi, 2005; Hassall & Gill, 2008; Nunn et al., 2007). Sjuksköterskeutbildningen 
hade gett dem en allmän kunskap om fysiska sjukdomar men bristfällig utbildning 
vad gäller psykisk ohälsa hos äldre (Harrison & Brandling, 2009; Harrison & 
Zohhadi, 2005). Detta ansågs vara otillräckligt, eftersom omvårdnaden skiljer sig 
mellan fysisk och psykisk ohälsa (ibid.). Följden blev att de hade mer kompetens att 
möta de fysiska problemen än de psykiska (Arnold & Mitchell, 2008; Burroughs et 
al., 2006; Harrison & Brandling, 2009; McCabe et al., 2009; Muir-Cochrane et al., 
2014). Det fanns inget samband mellan sjuksköterskans ålder (Hsu et al., 2005) och 
längd av erfarenhet (Davison et al., 2009; Delaney & Barrere, 2012; Hsu et al., 2005) 
på kunskap om psykisk ohälsa hos äldre. 

Många gånger ledde denna kunskapsbrist till att fokus istället lades på den fysiska 
hälsan på bekostnad av den psykiska (Arnold & Mitchell, 2008; Burroughs et al., 
2006; Harrison & Brandling, 2009; McCabe et al., 2009; Muir-Cochrane et al., 2014). 
Oro uttrycktes över denna särskiljning då det ansågs att bristen på ett holistiskt 
förhållningssätt kunde vara direkt skadligt för äldre patienter (Muir-Cochrane et al., 
2014). En dålig förståelse för psykisk ohälsa resulterade ofta i att sjuksköterskor fick 
gå in blint i situationer och improvisera, vilket påverkade kvaliteten på omvårdnaden 
och ledde till ökad stress hos sjuksköterskan (Harrison & Brandling, 2009; Hsu et al., 
2005; McCabe et al., 2009). Kunskapsbristen hade även en påverkan på hur 
sjuksköterskan förhöll sig till åtgärdandet av psykisk ohälsa hos äldre. Exempelvis 
undvek de ofta att använda standardiserade bedömningsinstrument i omvårdnaden då 
de var rädda att det skulle ha en negativ påverkan på relationen (McCabe et al., 2008; 
Nunn et al., 2007). Det ansågs även av flertalet sjuksköterskor att medicinsk 
behandling var mer effektiv än samtalsterapi hos äldre (Nunn et al., 2007). 

Yttre faktorer som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt till äldre 
med psykisk ohälsa 
Äldres egenupplevda inställning 

Sjuksköterskans förhållningssätt påverkades ofta av hur äldre själva upplevde sin 
psykiska ohälsa (Choi et al., 2009; Davison et al., 2008; McCabe et al., 2008; 
McCabe et al., 2009; Muir-Cochrane et al., 2014; Murray et al., 2006). Äldre ansågs 
även själva ha en tendens att normalisera den psykiska ohälsan till åldrandet, vilket 
gjorde det ännu svårare att identifiera psykisk ohälsa i denna patientgrupp (Murray et 
al., 2006). Den egenupplevda inställningen till psykisk ohälsa hos äldre beskrevs ofta 
som ett hinder för att engagera dem i omvårdnaden. Identifikationen försvårades av 
att äldres symptom på psykisk ohälsa ofta uttrycks fysiskt och/eller somatiskt (ibid.). 
Sjuksköterskor ansåg att denna patientgrupp ofta hade svårigheter att uttrycka och 
delge sig av sina känslor (Choi et al., 2009; McCabe et al., 2009), och/eller att de inte 
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ville vara till besvär och ta upp tid med sina icke-medicinska problem (Murray et al., 
2006). Det upplevdes även att många äldre hade dåligt förtroende till sjukvården, 
kände skam och var oroliga för att bli stigmatiserade (Choi et al., 2009; Muir-
Cochrane et al., 2014; Murray et al., 2006). Sjuksköterskor trodde att detta påverkade 
äldres engagemang, genom att de ofta inte ville kännas vid sin psykiska ohälsa och 
försökte dölja den (McCabe et al., 2008; Davison et al., 2008; Murray et al., 2006). 

Sjukvårdens biomedicinska inriktning 

Sjuksköterskans förhållningssätt påverkades av att sjukvårdssystemet styrs av en 
biomedicinsk modell. Det framkom en tydlig uppdelning mellan behov av fysisk- och 
psykisk natur, och den fysiska hälsan fick vanligtvis företräde (Burroughs et al., 2006; 
Harrison & Brandling, 2009). Denna uppdelning kunde ofta leda till att den allmänna 
sjukvården är mera utrustad till att ta hand om fysisk- än psykisk sjukdom, och 
patienter med psykisk sjukdom kunde gå miste om viktiga insatser (Muir-Cochrane et 
al., 2014). I de studier som utfördes på vårdavdelningar var ofta vårdmiljön utformad 
mer för att ta hand om den fysiska ohälsan, och var dåligt anpassad för den psykiska 
ohälsan (Arnold & Mitchell, 2008; Harrison & Brandling, 2009; Harrison & Zohhadi, 
2005). Flertalet sjuksköterskor ansåg att allmänna vårdavdelningar var fel plats för 
patienter med psykisk ohälsa att behandlas på (Harrison & Zohhadi, 2005). Denna 
vårdmiljö var otillräcklig för att ta hand om vissa problematiska beteenden som utrop, 
vandrande, plockande på utrustning och aggressivitet, då de utgjorde en risk för 
vårdpersonal och patienten själv (Arnold & Mitchell, 2008; Harrison & Zohhadi, 
2005). Sjukvårdens utformning ledde till en ökad stress och ett minskat välbefinnande 
på arbetsplatsen, och på så vis påverkades även förhållningssättet negativt (Arnold & 
Mitchell, 2008; Harrison & Brandling, 2009). Sjuksköterskorna fick använda sig av 
diverse strategier att hantera detta problem genom att exempelvis dela på bördan, ta 
en paus från det, och/eller att avskilja dessa patienter från andra patienter för att 
undvika att det skall påverka förhållningssättet på ett negativt sätt (Harrison & 
Brandley, 2009). Det ansågs att bristerna i vårdmiljön ledde till att själva hanteringen 
av beteendena prioriterades före patienternas välbefinnande (ibid.). 

Brister i sjukvårdssystemet 

Trots att sjuksköterskor upplevde att det var deras ansvar att ta hand om äldre 
patienter med psykisk ohälsa, ansåg de att de inte fick tillräcklig stöttning från 
sjukvårdssystemet för att utföra omvårdnaden på ett bra sätt (Harrison & Brandling, 
2009; Harrison & Zohhadi, 2005). De upplevde även att deras förhållningssätt 
påverkades av bristen på samarbete både mellan professioner, medarbetare och inom 
organisationen. Brister i samarbete sågs som ett stort hinder i sjuksköterskans arbete, 
och en följd av detta kunde vara att information om den psykiska ohälsan inte 
kommunicerades, patienten kunde hamna på fel vårdplats och/eller få felaktig 
behandling (Arnold & Mitchell, 2008; Muir-Cochrane et al., 2014). Sjuksköterskor 
ansåg även att det fanns brister i formella procedurer för sammarbetet mellan olika 
sjukvårdsorganisationer för denna patientgrupp (Hassall & Gill, 2008; Muir-Cochrane 
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et al., 2014). Samarbetet med läkare kunde uppfattas som både positivt och negativt 
(Burroughs et al., 2006; Hassall & Gill, 2008; Muir-Cochrane et al., 2014). De 
positiva erfarenheterna karakteriserades av att sjuksköterskan kände trygghet i 
läkarens beslut om patientens vård (Hassall & Gill, 2008). Många sjuksköterskor drog 
sig från att lämna över patienter till läkare eftersom de var oroliga för att de skulle 
ignorera eller avfärda den psykiska ohälsan utan att ge behandling (Burroughs et al., 
2006; Hassall & Gill, 2008; Muir-Cochrane et al., 2014). 

Det fanns ytterligare brister gällande formella procedurer som påverkade 
sjuksköterskans förhållningssätt (Arnold & Mitchell, 2008; Burroughs et al., 2006; 
Hassall & Gill, 2008; McCabe et al., 2008; McCabe et al., 2009; Nunn et al., 2007). 
En del studier visade på vårdslöshet vad gäller inskrivning i journaler (McCabe et al., 
2008; Arnold & Mitchell, 2008), läsandet av journaler (McCabe et al., 2009) och 
användningen av standardiserade bedömningsinstrument (Arnold & Mitchell, 2008; 
Burroughs et al., 2006; Nunn et al., 2007). Detta ledde till en upplevelse av att den 
psykiska ohälsan hos äldre ofta förbisågs, kommunicerades inte och/eller att fel 
omvårdnad gavs (ibid.). Flertalet kände att även om psykisk ohälsa hos äldre inte 
ignorerades, så diskuterades det mest informellt inom vårdpersonalen utan att det 
skrevs in i journalen (Hassall & Gill, 2008; McCabe et al., 2008). 

Sjuksköterskans förhållningssätt till denna patientgrupp påverkades även av brister i 
resurser och tid (Arnold & Mitchell, 2008; Burroughs et al., 2006; Choi et al., 2009; 
Harrison & Brandling, 2009; Harrison & Zohhadi, 2005; Hassall & Gill, 2008; 
McCabe et al., 2009; Muir-Cochrane et al., 2014; Nunn et al., 2007). Både resurs- och 
tidsbrist ansågs vara ett betydelsefullt hinder för identifikationen och åtgärdandet av 
psykisk ohälsa (Harrison & Brandling, 2009; Harrison & Zohhadi, 2005; McCabe et 
al., 2009; Nunn et al., 2007). Sjuksköterskor kände sig överväldigade med den 
konstanta pressen på dem vad gäller prioriteringar, att balansera patienters psykiska 
och fysiska välbefinnande och att vara tillmötesgående till närstående (Harrison & 
Brandling, 2009; Muir-Cochrane et al., 2014). Tidsbristen ledde i praktiken ofta till 
att praktiska uppgifter och det fysiska välbefinnandet prioriterades före den psykiska 
ohälsan (Harrison & Brandling, 2009; McCabe et al., 2009). Sjukvårdssystemets 
utveckling har resulterat i att sjuksköterskornas administrativa arbete ökats, vilket de 
upplevde ha en stor påverkan på omvårdnadsarbetet (Muir-Cochrane et al., 2014). 
Betydelsefulla nedskärningar inom personalen var en ytterligare anledning till den 
ökade arbetsbördan (Harrison & Brandling, 2009; Hassall & Gill, 2008). Bristen på 
personalkontinuitet hade negativ inverkan på den tid sjuksköterskorna kunde lägga på 
omvårdnaden (ibid.).     
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Denna studie lyfter fram viktiga aspekter relaterade till hur sjuksköterskor förhåller 
sig till äldre med psykisk ohälsa, och hur detta påverkar omvårdnaden av denna 
patientgrupp. Det är ett område som är otillräckligt belyst inom 
omvårdnadsvetenskapen och ett område i behov att uppmärksammas. Den inledande 
sökningen där sökord identifierades visade på en väsentlig brist på forskning inom 
detta område. Detta innebär att det uppenbart finns behov av att låta detta ämne träda 
fram i forskningsarenan. Samtidigt innebär det att det inte finns många studier att 
hämta information från. Sökorden valdes efter ett antal provsökningar, vilket 
försäkrade att de gav relevanta svar till syftet. NOT valdes att inte användas som 
boolesk söklogik för att inte oavsiktligt exkludera relevanta artiklar, vilket förklarar 
varför få abstrakt lästes i relation till antal träffar i första sökning i Cinahl. 
Användning av ämnesord försäkrade att alla relevanta termer tillhörande grundordet 
kom med och sökningen blev systematisk. Samma sökord och sökordskombinationer 
användes i alla databaser för att behålla systematiken och försäkra att samma 
information söktes i alla databaser. När det endast framkom dubbletter från tidigare 
sökningar och det upplevdes att inga relevanta artiklar tillkom, avslutades sökningen. 
Ytterligare databaser som exempelvis Academic Search Elite och Medline hade 
kunnat provas för att utöka resultatartiklarna, vilket kan ses som en svaghet. 

Valet av publiceringsdatum från 2005 försäkrade att forskningen var aktuell. Då 
kontinuerliga förändringar sker inom hälso- och sjukvården skulle tidigare forskning 
inte nödvändigtvis reflektera situationen i dagsläget. Vissa titlar/abstract/artiklar 
valdes bort för att undvika confounding i data relaterat till sjuksköterskans 
förhållningssätt, såsom demens. Även om forskning tyder på att det finns bristande 
förhållningssätt i omvårdnaden av äldre med demens (Norbergh, Helin, Dahl, Hellzén 
& Asplund, 2006; Bradford, Kunik, Schulz, Williams & Singh, 2009) finns det vissa 
olikheter mellan dessa patientgrupper och anses skulle ha påverkat resultaten. 
Titlar/abstract/artiklar där den psykiska ohälsan var ett symptom på underliggande 
fysisk sjukdom och äldre med psykisk ohälsa inom rättpsykiatrin valdes bort då det 
ansågs kunna påverka förhållningssättet. Artiklar som innefattade någon form av 
intervention/utbildning exkluderades. Det antogs att detta skulle påverka 
förhållningssättet att avvika från hur det vanligtvist är, vilket skulle ge en mindre 
representativ bild av verkligheten. Sjuksköterskor med specialistkompetens inom 
psykiatrin valdes efter övervägning att exkluderas, av den anledningen att de hade 
annan utbildning och erfarenhet som i sin tur påverkade förhållningssättet och det var 
inte detta som avsetts med syftet. Flera olika instanser där äldre vårdas av 
sjuksköterskor inkluderades (äldreboenden, hemtjänst, serviceboenden, primärvård, 
sjukhus med olika vårdavdelningar). Dessa valdes inte skiljas på i resultatet förutom 
när själva instansen hade en explicit påverkan på förhållningssättet. 
Titlar/abstract/artiklar som reflekterade en annan kultur än västerländsk exkluderades. 
De ansågs ha en annan syn på både psykisk ohälsa och hälso- och sjukvården, och på 
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så sätt annat förhållningssätt. Hade de inkluderats hade slutresultatets överförbarhet 
påverkats. Tyvärr hittades ingen studie från Sverige, utan inkluderade artiklar var 5 
från Storbritannien, 2 från USA, och 7 från Australien. Detta kan påverka 
överförbarheten på svensk sjukvård men problemen de belyser förutsätts vara av 
liknande natur.  

Alla kvalitetsgranskningar utfördes av båda författarna och artiklars styrkor och 
svagheter övervägdes noggrant tills samtycke uppnåtts, vilket höjde trovärdigheten 
(Wallengren & Henricson, 2012). Artiklar som erhållit GRAD III efter 
kvalitetsgranskning valdes att inte inkluderas i studien för att bevara trovärdigheten. 
För att öka pålitligheten lästes alla inkluderade artiklar först ett antal gånger 
individuellt, dels för att få en djup förståelse av innehållet, dels för att inte influera 
varandras betraktelsesätt (Wallengren & Henricson, 2012). Därefter jämfördes 
uppfattningar för att se till att inget förbisågs eller misstolkats. Delar av 
innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004; citerad i Danielson, 2012) användes 
för att säkra struktur och systematik i databearbetningen. Meningsenheter färgkodades 
med bevarad kontext för att inte förlora underliggande mening. Endast de 
meningsenheter där sjuksköterskan ingick inkluderades. Olika professioners 
perspektiv på sjuksköterskans förhållningssätt inkluderades för öka trovärdigheten 
(Wallengren & Henricson, 2012) och detta är förtydligat i resultaten. 
Meningsenheterna klipptes och placerades ut för att lättare kunna ses i sin helhet och 
flyttas runt. Detta resulterade i att olika kategorier bestämdes och övergripande teman 
kunde identifieras. Pålitligheten kan ha påverkats av översättningen från engelska till 
svenska, eftersom meningens innebörd oavsiktligen kan ha ändrats. Slutligen är det 
värt att nämna att en litteraturstudie grundar sig på andra hands data, vilket kan 
innebära att misstolkningar kan ha skett, och överförbarheten bör tolkas med 
försiktighet.  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som kan påverka sjuksköterskans 
förhållningssätt i omvårdnaden av äldre med psykisk ohälsa. I resultaten kunde både 
inre och yttre faktorer utläsas som bidragande. I inre faktorer ingick hur 
underliggande attityder och kunskapsbrist kan påverka sjuksköterskans 
förhållningssätt. I yttre faktorer ingick hur äldres egenupplevda inställning till psykisk 
ohälsa, sjukvårdssystemets biomedicinska inriktning och brister i sjukvårdssystemet 
kan påverka sjuksköterskans förhållningssätt. De tio karitativa faktorer och processer 
beskrivna i Watsons (1979) omvårdnadsteori används som teoretisk referensram i 
diskussionen av resultaten. Dessa faktorer bidrar till en förståelse av hur de faktorer 
som påverkar förhållningssättet är betydelsefulla i sjuksköterskans relation till 
patienten. Tabell 6 ger en översikt till vilka karitativa faktorer ingår i respektive tema 
(se bilaga E). 
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Flertalet av Watsons karitativa faktorer kan användas för en förståelse för hur 
sjuksköterskans egenupplevda inställning kan påverka förhållningssättet och på så vis 
även omvårdnaden (se tabell 6, bilaga E). Sjuksköterskors arbete innebär att möta 
personer som befinner sig i förtvivlan, sårbarhet och osäkerhet (Watson, 2003; citerad 
i McGee, 2006). Det väcker många känslor och tankar inom henne som påminner om 
den egna sårbarheten. Genom känslighet gentemot självet och andra kan hon 
reflektera över dessa känslor och utveckla en sensitivitet till patienten (Jesse & 
Alligood, 2013). Det är detta som formar grunden till ett genuint och äkta förhållande 
(ibid.) och som bidrar till en läkande omvårdnad (Watson, 2003; citerad i McGee, 
2006). Tillsammans med en mänsklig omsorgsrelation präglad av hjälpande tillit kan 
en god omvårdnad främjas (Jesse & Alligood, 2013). Omvårdnadsrelationen skall 
vara autentisk och bygga på kongruens, empati och värme (ibid.). Denna studie visar 
att sjuksköterskor generellt har en inställning av välvilja till äldre patienter med 
psykisk ohälsa, samtidigt som det framkom en hel del negativa attityder vad gäller 
omvårdnaden av denna patientgrupp. Förhållningssättet varierade från att vara 
antingen neutralt men förbiseende till rent stigmatiserande. I överenstämmelse med 
tidigare studier (Katona & Livingston, 2000) ansåg sjuksköterskorna att psykisk 
ohälsa är en normal konsekvens av åldrandet. Detta antyder att många äldre går miste 
om viktiga livskvalitetshöjande insatser. Mycket tyder på att attityder har stor 
betydelse i kvaliteten på omvårdnaden som ges (Norbergh et al., 2006). Med detta 
följer även att det är omöjligt att ge en personcentrerad och holistisk omvårdnad 
genom de attityder som sjuksköterskorna hade. För god omvårdnad bör 
sjuksköterskan ha ett humanistiskt-altruistiskt värdesystem som tillåter kärleksfulla 
handlingar på ett osjälviskt och holistiskt sätt (Jesse & Alligood, 2013), något som 
inte framkom i denna studie. Sjuksköterskors attityd gränsade ofta till försummelse, 
och även om det troligtvis inte var avsiktligt, var det ofta till en sådan grad att det kan 
anses vara vanvård. Etiskt sätt är denna typ av onödig skada alltid fel och berövar 
patienten rätten till trygghet (Särvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

Sjuksköterskan behöver ha en kreativ, problemlösande omsorgsprocess baserad på 
vetenskap för att kunna ge rätt omvårdnad och kunna vara organiserad och 
systematisk i sitt arbete (Jesse & Alligood, 2013). Watson menar att kunskap är en 
viktig del i omvårdnaden för att identifiera och förstå patientens behov (Watson, 
1979; citerad i Alino, Aprosta, Lugod, Montilla, Tabuan & Uba, 2012). 
Sjuksköterskan behöver utgå från en transpersonell undervisning och inlärning och 
utgå från patientens egen referensram (Johnson & Kelley, 2010). Genom denna 
kunskap kan patientens behov ses och en personcentrerad omvårdnad ges. I 
majoriteten av studier ansågs kunskapsbrist vara en betydande faktor som påverkade 
sjuksköterskans förhållningssätt. Genomgående ansåg sjuksköterskor att de har 
erhållit bristfällig utbildning och har dålig kunskap vad gäller psykisk ohälsa. De hade 
svårigheter i både själva identifieringen och hanteringen. I Sverige inkluderar 
sjuksköterskeutbildningarna överlag få kurser inom psykiatri, vilket överensstämmer 
dåligt med de behov som finns inom vården (Socialstyrelsen, 2009). Många gånger 
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hamnar förstabedömningen av patienter i behov av psykiatrisk vård på 
sjuksköterskans ansvar, vilket är oroväckande eftersom hon kanske inte har 
kunskapen och färdigheten att hantera detta på ett adekvat sätt. Att så lite fokus ges på 
den psykiska dimensionen av hälsan i sjuksköterskeutbildningen går emot det 
holistiska tänket som många av dessa utbildningar utger sig sträva efter. Detta 
reflekterades även i denna studie då sjuksköterskor uttryckte en oro över bristen på 
holistiskt tänkande i omvårdnadsarbetet. Saknaden av kunskap ledde även till att 
många sjuksköterskor fick förlita sig mer på magkänsla och ”gissa sig till” hur de 
skulle hantera ett problem då de saknade konkret kunskap. Att agera i blindo i en 
sådan situation antyder att många äldre patienter utsätts för en onödig risk och att 
patientsäkerheten äventyras. Ett annat problem med brist på kunskap är att det kan 
bidra till stigmatisering och diskriminerande beteende (Thornicroft et al., 2007), något 
som även förekom i denna studie.  

Sjuksköterskan behöver skapa en förtroendefull relation med patienten eftersom detta 
är en förutsättning för att tro och hopp skall kunna utvecklas (Rooke, 1995). Detta 
öppnar upp för att patienten skall våga anförtro sig om sina problem och sin oro 
(ibid.). Omvårdnaden skall även utgå från ett holistiskt synsätt och inkludera 
människan i sin helhet (Watson, 2008; citerad i Ranheim, Kärner & Berterö, 2012), 
det vill säga även det som inte uttrycks i ord. Sjuksköterskorna i denna studie lyfte 
äldres egenupplevda inställning till sin psykiska ohälsa som en försvårande faktor i 
omvårdanden. Det var många gånger svårt att involvera äldre, vilket hänfördes till att 
äldre ofta har dålig förståelse för psykisk ohälsa och själva normaliserar den till 
åldrandet. Detta överensstämmer med tidigare studier om hur äldre ser på sin hälsa 
(Coleman, 1993). Äldre patienter kan vara en särskilt svår patientgrupp att identifiera 
psykisk ohälsa i, något sjuksköterskor behöver vara förberedda på (Statens beredning 
för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). Det kan vara svårt att urskilja om symptom 
som värk och brist på energi är del av en depression eller en naturlig del av åldrandet. 
Många gånger misstolkas psykisk ohälsa hos äldre som demens, och vice versa 
(ibid.). Sjuksköterskor behöver vara medvetna om att psykisk ohälsa kan uppträda 
annorlunda i äldre patienter för att inte dra förutfattade slutsatser som kan vara direkt 
skadliga för äldre (Tadros & Salib, 2007). Många sjuksköterskor i denna studie ansåg 
även att äldre ofta undvek att söka vård för psykisk ohälsa på grund av rädsla för 
stigmatisering. För att undvika stigmatisering är det viktigt att både sjusköterkan och 
patienten får ge uttryck för positiva och negativa känslor för att kunna se samband 
mellan känslor och tankar eller beteenden (Jesse & Alligood, 2013). Sammantaget 
visar detta att hur sjuksköterskor bemöter och omhändertar äldre patienter kan vara 
avgörande för hur äldre hanterar sin psykiska ohälsa. I bästa fall kan sjuksköterskans 
förhållningssätt påverka dem att aktivt delta i sin omvårdnad, och i värsta fall kan det 
leda till allvarliga konsekvenser som suicid (Tadros & Salib, 2007). 

Den moderna sjukvården karakteriseras av dagliga rutiner, ekonomiska begränsningar 
och styrningsregler (Hogan, Shattell & Cleary, 2013; Watson & Foster, 2003). Många 
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omvårdnadsaspekter har ersatts med teknisk och medicinsk utrustning som är mer 
inriktade på den fysiska hälsan (ibid.). Detta innebär att sjuksköterskan måste finna 
nya sätt att göra sig själv tillgänglig för patienten. Sjuksköterskan behöver bidra till en 
stödjande, skyddande och/eller förbättrande psykisk, fysisk, social och andlig miljö 
för att förstå det komplexa samspelet mellan hälsa och patientens inre och yttre miljö 
(Jesse & Alligood, 2013). En helande miljö behöver skapas på alla nivåer av 
patientens välbefinnande, det vill säga både fysiska och icke-fysiska nivåer (Johnson 
& Kelley, 2010), och på så vis kan människan ses i sin helhet. I denna studie 
identifierades sjukvårdssystemets biomedicinska inriktning som en påverkande faktor 
på sjuksköterskans förhållningssätt till äldre med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 
ansåg att sjukvårdssystemet är byggt för att se till den fysiska hälsan, och är dåligt 
rustat att ta hand om den psykiska. Detta problem reflekterades även i att många 
sjuksköterskor ansåg att vårdmiljön ofta inte var lämplig för att vårda denna 
patientgrupp. Vårdmiljön har visat sig ha betydelse för att en personcentrerad 
omvårdnad skall kunna ges (Sjögren, 2013). Denna miljö består av flera inre, yttre 
och samspels komponenter som är svåra att skiljas åt, men är viktiga för att kunna ge 
patienten möjlighet till självständighet och samspel, samt gemenskap och avskildhet 
(Sjögren, 2013; Jesse & Alligood, 2013). En vårdmiljö som är dåligt anpassad till 
patientens behov kan leda till att sjuksköterskan har sämre möjlighet att ge en god 
omvårdnad, vilket i sin tur kan påverka hennes samvete och tillfredsställelse i arbetet 
(Sjögren, 2013).  

Genom tillgodoseende av mänskliga behov, kan en samverkan uppnås mellan sinne, 
kropp och själ och bidra till en helhetssyn i omvårdnaden (Johnson & Kelley, 2010). 
De brister som framkom i sjukvårdssystemet i denna studie visade på att endast 
kroppen togs omhand. Sjuksköterskorna ansåg att bristen på formella procedurer, 
otydlighet i ansvar, samt samarbetsproblem med läkare och andra instanser hade en 
negativ inverkan på deras förhållningssätt till äldres psykiska ohälsa. De upplevde att 
den ständiga resurs- och tidsbristen samt ett otillräckligt stöd förde med sig 
konsekvenser i omvårdnaden, exempelvis att den psykiska ohälsan försummades eller 
ignorerades. Sjuksköterskorna kände sig osäkra i hanteringen av den psykiska ohälsan 
och valde hellre att inta en passiv roll. Detta har konsekvenser för den transpersonella 
relationen och det holistiska synsätt som Watson beskriver är avgörande för en god 
omvårdnad (Jesse & Alligood, 2013). De brister som framkom i denna studie 
överensstämmer väl med de organisatoriska brister som har uppmärksammats inom 
svensk äldrevård (Hunt, 2006; Socialstyrelsen, 2011). Exempel på detta är dåligt 
samarbete mellan olika sjukvårdsinstanser, dålig anpassning av vården för de äldres 
behov och brist på formella procedurer för identifikationen och hanteringen av äldres 
vårdbehov (ibid.). En bristande samverkan, kopplat med den resurs- och tidsbrist 
sjuksköterskan har, gör det omöjligt för äldre patienter att vårdas utifrån en helhetssyn 
(Docteur & Coulter, 2012). Det gör det även omöjligt för sjuksköterskan att genuint 
närvara i relationen och bilda ett förtroende som bygger på tro och hopp (Johnson & 
Kelley, 2010). Äldre med psykisk ohälsa är troligtvis en grupp som har svårt att hävda 

 19 



 

och försvara sina rättigheter inom vården, vilket ökar risken för att de 
andrahandprioriteras. Dessa brister går ofta emot människovärdesprincipen samt 
behovs- och solidaritetsprincipen som utgör sjukvårdens etiska värdegrundplattform 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Evidens finns att äldre patienter ofta 
nonchaleras inom vården och behandling sker halvhjärtat gång på gång (Cuddy et al., 
2005). Fysiska åkommor felbehandlas i större grad och psykiska missas. Om de mot 
förmodan diagnosticeras behandlas de i första hand med psykofarmaka istället för 
psykoterapi (ibid.).  

I det stora hela upplevde sjuksköterskorna ofta frustration och irritation i sitt arbete 
med denna patientgrupp, och kände ofta ett minskat välbefinnande på arbetsplatsen. 
Många av dessa faktorer samvarierar troligtvis, vilket skapar dåliga förutsättningar för 
patienterna, sjuksköterskorna och omvårdnaden i sig. Alla faktorer hade konsekvenser 
på sjuksköterskans förhållningssätt och hindrade ett holistiskt och personcentrerat 
arbete. Det finns troligtvis ytterligare faktorer som påverkar sjuksköterskans 
förhållningssätt till äldre med psykisk ohälsa som inte framkom i resultatet av denna 
litteraturstudie. Evidens finns att förhållningssätt till äldre kan påverkas negativt av 
brist på erfarenhet, yngre ålder och manligt kön (Söderhamn, Lindencrona & 
Gustavsson, 2001). Något som är anmärkningsvärt är att av alla inkluderade artiklar 
var det endast Davidson et al. (2009), Delaney och Barrere (2012) samt Hsu et al. 
(2005) som undersökte erfarenhet och ålder som påverkande faktorer på 
sjuksköterskans förhållningssätt, men av dessa framkom det att detta inte hade någon 
betydelse. Det är besynnerligt att inga av de andra resultatartiklarna har räknat med 
dessa som potentiella faktorer som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt. Dessa 
demografiska faktorer är emellertid viktiga att ha i åtanke då de i tidigare studier har 
visat sig kunna påverka sjuksköterskans förhållningssätt.  

Definitionen av hälsa inkluderar enligt Watson (1989) (citerad i Glasgow & Morris, 
2004) människan i sin helhet, och innefattar både fysiska, estetiska och moraliska 
domäner. När en harmoni uppnås mellan sinne, kropp och själ samt i relationen 
mellan sjuksköterska och patient kan genuin hälsa och välbefinnande upplevas 
(Johnson & Kelley, 2010). Svårigheter att uppnå harmoni sker när sjuksköterskan 
bortser från den psykiska dimensionen av hälsan. Även om sjuksköterskan inte 
medvetet ignorerar denna del av patienten, visar denna studie att äldres hälsa ofta inte 
betraktas i sin helhet. Genom ett bristande förhållningssätt försummas många gånger 
äldre patienter vilket leder till att onödigt lidande skapas. Watsons omvårdnadsteori 
(1979) bidrar till en förståelse för hur sjuksköterskans förhållningssätt påverkar 
omvårdnadsrelationen och patientens hälsa, och det skulle vara gynnsamt för alla 
involverade parter om den implementerades mer i den kliniska verksamheten. 

Konklusion 
Det är tydligt att det finns ett flertal faktorer som påverkar sjuksköterskans 
förhållningssätt till äldre med psykisk ohälsa. De viktigaste faktorerna som framkom 
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var sjuksköterskans och äldres egenupplevda inställning, kunskapsbrist och olika 
brister inom sjukvårdssystemet. Alla dessa påverkade sjuksköterskans inställning och 
omvårdnad av denna patientgrupp. Det finns en medvetenhet bland sjuksköterskor att 
äldre med psykisk ohälsa ofta får en ojämnlik vård och får utstå onödigt lidande. Ofta 
beror det på faktorer som är utom hennes kontroll vilket ställer henne inför ett svårt 
etiskt dilemma och ökad samvetsstress. Hon är i och med sin nära kontakt med denna 
grupp i en utmärkt position att kunna ingripa och bidra till att lindra onödigt lidande, 
förutsatt att hon får det stöd hon behöver. Detta förutsätter att hon kan forma en 
terapeutisk relation av god kvalitet med patienten, och att hennes förhållningssätt till 
denna patientgrupp grundas dels på rätt kunskap och dels är etiskt korrekt. Watsons 
teori bidrar till en förståelse av vad som ligger till grund för en bra relation mellan 
sjuksköterskan och patienten, oavsett ålder och sjukdom. Den kan ge insikt i hur 
sjuksköterskans förhållningssätt i relationen kan vara hindrande eller gynnande i 
omvårdnaden och följaktligen i patientens välbefinnande. Det påverkar även hur 
sjuksköterskan prioriterar äldres omvårdnadsbehov. 

Implikation 
För att bättre förstå de faktorer som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt till, 
samt dess konsekvenser i vården av äldre med psykisk ohälsa behöver området 
ytterligare beforskas. En ökande andel äldre inom sjukvården innebär att detta är ett 
problem som kommer att växa, och behöver uppmärksammas omgående för att 
förhindra onödigt lidande. Det är en komplex problematik och olika aktörer inom 
sjukvårdssystemet måste börja ta sitt ansvar och samarbeta för att få fram en 
gemensam lösning som kan förbättra vården för de äldre med psykisk ohälsa. 
Kunskapsnivån när det gäller psykisk ohälsa måste höjas hos alla kategorier som 
arbetar med äldre. Inom sjuksköterskeutbildningen behöver den del som tar upp 
psykisk ohälsa utökas och fördjupas. Det gäller psykisk ohälsa i alla åldrar men inte 
minst hos den äldre delen av befolkningen. 
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 
Sökord Psycinfo 

Thesaurus 
Cinahl 
Subject heading list 

Sjuksköterska 
Nurs* (fritext) 
Personnel (Thesaurus) 

Nurs* (fritext) 
Nurses (headings) 

Förhållningssätt 
Attitude* (fritext) 
Perception* (fritext) 

Attitude* (fritext) 
Attitude (headings) 
Perception* (fritext) 

Psykisk ohälsa 
Mental (fritext) 
Mental disorders 
(Thesaurus) 

Mental (fritext) 
Mental disorders 
(headings) 

Äldre 

Elderly (fritext) 
Aged (fritext) 
Geriatric (fritext) 
Old people (fritext) 
Older people (fritext) 

Elderly (fritext) 
Aged (fritext) 
Geriatric (fritext) 
Old people (fritext) 
Older people (fritext) 

 



BILAGA B  

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

150505 Cinahl 

(MH "Nurses+") AND (MH 
"Attitude+") AND (MH "Mental 
Disorders+") AND (aged OR 
elderly OR geriatric OR "old 
people" OR "older people")  
 
Limiters: 
Published Date: 20050101-
20150331 
Language: English 
Source Type: Journal Article 144 12 1 1 

150505 PsycInfo 

SU.EXACT.EXPLODE("Personne
l") AND attitude* AND 
SU.EXACT.EXPLODE("Mental 
Disorders") AND (aged OR elderly 
OR geriatric OR "old people" OR 
"older people") 
 
Limited by: 
 Date: From 2005 
 Record type: Journal Article 
 Language: English 84 14 4 4 

150320 Cinahl 

nurs* AND ( attitude* OR 
perception* ) AND mental AND ( 
old OR aged OR elderly )   
 
Limiters:  
Published Date: 20050101-
20150320  
Language: English 
Source Type: Journal Article 307 29 12 7 

150320 PsycInfo 

Nurs* AND attitude* AND mental 
AND elderly 
  
 Limited by: 
 Date: From 2005 
 Record type: Journal Article 
 Language: English 107 15 2 2 

 



BILAGA C  

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Arnold, M., & Mitchell, T. (2008). Nurses’ perceptions of care received by older people with 
mental health issues in an acute hospital environment. Nursing Older People, 20(10), 28-34. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors perception på tillgängliga insatser för äldres psykiska ohälsa inom 
akutvården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 
Grounded Theory. 

Urval Bekvämlighetsurval. 14 sjuksköterskor som var registrerade i Nursing and Midwifery Council 
(NMC), var tillsvidareanställda inom akutvården, och hade regelbunden kontakt med äldre 
patienter inkluderades. Sjuksköterskor som var timanställda och/eller inte hade regelbunden 
kontakt med äldre patienter exkluderades. 

Datainsamling Tre fokus grupper utfördes med hjälp av en semi-strukturerad guide. Deltagarna i första gruppen 
fick öppna frågor med teoretisk anknytning gällande äldres psykiska hälsa. Den första gruppens 
svar guidade hur nästkommande gruppens frågor skulle utformas. Samma gjordes för den tredje 
gruppens frågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Data från första fokus gruppen analyserades och kategorier kunde identifieras. Dessa fick 
nästkommande fokusgrupp styrka. Proceduren upprepades till tredje gruppen. Innehållsanalys 
gjordes för att nå överenskommelse och identifiera likheter mellan grupperna. Under data analysen 
noterades upprepande mellan grupperna vilket markerade när data var tillräcklig och det inte fanns 
mer att tillägga. Forskaren antecknade egna observationer som en påminnelse av kontexten och 
dynamiken i grupperna under intervjuerna. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade den kompetens att ta hand om äldre med psykisk 
ohälsa jämfört med de med fysisk ohälsa och att de fysiska problemen priorriterades. De menar 
även på att de har inte tillräcklig kunskap/utbildning. Det skedde ofta stigmatisering av dessa 
patienter och påverkade synen och omvårdnaden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD II, 70,8% 

 



BILAGA C  

Artikel 2 

 

Referens Burroughs, H., Lovell, K., Morley, M., Baldwin, R., Burns, A., & Chew-Graham, C. (2006). 
´Justifiable Depression`: how primary care professionals and patients view late-life depression? a 
qualitative study. Family Practice, 23, 369-377. doi: 10.1093/fampra/cmi115 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PsycInfo 

Syfte Att utforska hur vårdpersonal och patienter inom primärvården ser på orsaker och hantering av 
depression i ålderdomen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 
Innehållsanalys med konstant komparativ metod. 

Urval Bekvämlighetsurval. 15 vårdpersonal från primärvården (sjuksköterskor, distriktssköterskor, 
kommun sköterska) och 20 patienter (ålder 60 och uppåt) från ”Primary Care for Depression in 
Elderly” (PRIDE) (en förstudie om psykosociala interventioner i äldre med depression) 
rekryterades från Nord Västra England.   

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med vårdpersonal hölls innehållande synen på etiologin och diagnos 
av depression i äldre och hantering av dessa. Dessa utfördes av första och sjätte författare på 
deltagarnas arbetsplats eller på författarnas kontor.  
Semi-strukturerade intervjuer med patienter utfördes i deras hem av samma författare som utförde 
intervjuer med vårdpersonal under ca 1 timme. 
Intervjuer hölls under perioden oktober 2003- maj 2004. Intervjuer spelades in, och 
transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Transkriberat data analyserades med hjälp av konstant komparativ metod och tematiska kategorier 
identifierades. Temana utvecklades under studiens gång och intervjun modifierades utefter detta. 
Data tolkades och kodades av första och sjätte författare först individuellt och sedan diskuterades 
ett konsensus fram. N-Vivo användes. 

Bortfall Inget bortfall nämns. 

Slutsats Enligt sjuksköterskor var depression hos äldre deras ansvar, men den begränsade kunskapen de 
hade försvårade identifikationen och omvårdnaden av depression. Trots att de såg på depression 
som en normal del av ålderdomen, så ansåg de depression även som ett problem som de inte 
kunde göra något åt på grund av begränsningar i kunskap, erfarenheter, tid och resurser.  
Även patienter såg på sin depression som något normalt, de hade låga förväntningar på behandling 
av deras depression, och såg den inte som en legitim anledning att besvära läkaren med och detta 
försvårade identifikationen ännu mer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD I, 83,3% 

 



BILAGA C  

Artikel 3 

 

Referens Choi, N.G., Wyllie, R.J., & Ransom, S. (2009). Risk factors and intervention programs for 
depression in nursing home residents: Nursing home staff interview findings. Journal of 
Gerontological Social Work, 52, 668 -685. doi: 10.1080/01634370802609155 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte 1) Att identifiera anställda inom äldreboendens perception och erfarenheter av risk faktorer till 
äldres depression. 2) Att identifiera styrkor och svagheter i nuvarande interventioner av depression 
hos äldre, samt barriärer till att implementera psykosociala- och beteendeinterventioner till 
depression hos äldre. 3) Att identifiera specifika behov vårdpersonal har för att implementera 
dessa. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 
Systematisk innehållsanalys. 

Urval Bekvämlighetsurval. 8 äldreboenden med minst 120 boendeplatser i centrala Texas erbjöds att 
vara med.  Totalt 6 deltog (administratörer, avdelningschefer, sjuksköterskor, socialarbetare, 
undersköterskor). Sammanlagt deltog 25 vårdpersonal. 

Datainsamling Första författaren höll en introduktion där han presenterade studien för alla deltagare. Alla 
intervjuer hölls av två sociologistudenter på magisternivå. Dessa var semi-strukturerade 
djupgående intervjuer varande 1-2 timmar. Studien gjordes mellan augusti 2006 – februari 2007. 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Efter varje intervju gjorde första författaren en preliminär analys av den transkriberade data för att 
kontrollera problem, deltagarkontroll, samt för att identifiera nya teman och/eller data 
uttömmande. Efter detta gjordes systematisk innehållsanalys av transkriberad data med hjälp av 
Atlas/ti för att finna och koda uppdykande teman till varje frågeställning. Efter detta diskuterades 
dessa för att nå konsensus. 

Bortfall Bortfall redovisas inte. 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde att depression hos äldre kan leda till känslor av förlust och sörjande, 
isolering av känslor och ensamhet. Barriärer till att implementera interventioner till depression hos 
äldre inkluderade att för stor vikt lades på antidepressiva mediciner, dåliga sjukvårdsförsäkringar, 
personalbrist, samt vårdpersonalens attityder. Sjuksköterkor upplevde att utbildning/träning 
behövdes för att kunna identifiera tecken och förändringar av depression hos äldre och olika 
psykosociala- och beteendeinterventioner som kan implementeras i äldre med psykisk ohälsa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD I, 81,3% 

 



BILAGA C  

Artikel 4 

 

 

Referens Davison, T.E., McCabe, M., Mellor, D., & George, K. (2009). Knowledge of late-life depression: 
An empirical investigation of aged care staff. Aging and Mental Health, 13(4), 577-586. 
doi:10.1080/13607860902774428 

Land  
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Att utforska kunskap om depression hos äldre bland vårdpersonal anställda inom äldreomsorgen 
och vad de har för utbildning inom detta område. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Enkätstudie. 

Urval Ändamålsenligt. Vårdpersonal (undersköterskor/vårdbiträden, sjuksköterskor och 
avdelningschefer) från 22 äldreomsorgs instanser i Melbourne, Australien deltog i studien. Totalt 
320 vårdpersonal (ålder= 17 -67) deltog, varav 218 från äldreboenden/servicehus, 93 från 
hemtjänst, och 9 från dagsjukvård. 

Datainsamling Avdelningschefer på 30 äldreomsorgs instanser (äldreboenden/servicehus, dagsjukvård, och 
hemtjänst) kontaktades via brev och sedan genom telefonkontakt. Av dessa valde 22 att delta och 
godkände sin personals medverkan. Deltagare fyllde i en enkät som bestod dels av information 
angående ålder, kön, arbetsplats, jobbtitel, hur länge de arbetat inom äldreomsorgen, och eventuell 
utbildning i depression. Inkluderat var även ett mätinstrument ”Knowledge of late-life depression” 
som konstruerats specifikt för studien innehållande 10 påståenden rörande tre aspekter kring 
kunskap om depression hos äldre, nämligen: symptom av depression, myter om depression, och 
åtgärder till depression. Svaren på dessa påståenden var på en 4-punkts Likert skala, där 1 var 
”strong disagreement” och 4 var ”strong agreement”.  Maxpoäng var 40, och en hög poäng 
reflekterade stor kunskap om depression. 

Dataanalys Programmet som användes för att statistiskt analysera data angavs ej. Deskriptiva statistik utfördes 
på utbildning deltagare hade i depression och på poäng på ”Knowledge of late-life depression” 
skalan. T-tester, Analysis of Variance (ANOVA), och Multiple Analysis of Variance (MANOVA) 
användes för att utvärdera skillnader i kunskap om depression mellan flera grupper: mellan 
vårdpersonal med och utan tidigare utbildning i området, mellan vårdpersonal anställda i olika 
instanser, och mellan vårdpersonal i nära arbete med patienter och enhetschefer. Relationen 
mellan kunskap och erfarenhet inom äldreomsorg analyserades med Pearson’s correlation. 

Bortfall 6 vårdpersonal valde att inte delta i studien. 

Slutsats Lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen var inte tillräckligt för att sjuksköterskor skulle ha 
kunskap om depression. Kunskap om depression var mest bristande i sjuksköterkor som hade nära 
kontakt med patientens omvårdnad. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD I, 97,8% 

 



BILAGA C  

Artikel 5 

 

 

 

Referens Delaney, C., & Barrere, C. (2012). Advanced practice nursing students’ knowledge, self-efficacy, 
and attitudes related to depression in older adults. Holistic Nursing Practice, 26(4), 210-220. doi: 
10.1097/HNP.0b013e31825852aa 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors (under vidareutbildning) kunskap, attityd, och ”self-efficacy” till 
depression i äldre. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Enkätstudie. 

Urval Bekvämlighetsurval. Totalt 119 legitimerade sjuksköterskor som vidareutbildade sig (inom 
primärvård, akutsjukvård eller familje-sjukvård) vid två universitet i Conneticut, USA deltog. 

Datainsamling Deltagarna kontaktades via ett e-mail som innehöll information om studien och erbjudandet att 
delta i studien. De deltagare som var intresserade kunde klicka vidare på en länk som innehöll 
själva enkäten. Enkäten var uppdelad i tre delar: en del som innehöll frågor relaterade till kunskap 
om depression, en del om attityder till omvårdnad av äldre med depression, och en del som 
innehöll demografisk information om deltagarna. En adapterad version av ”Late-Life Depression 
Quiz” och ”the Depression Attitude Questionnaire” ingick. 

Dataanalys Data analyserades med Statistical Package for the Social Sciences (version 18). Deskriptiv 
statistik användes för att analysera attityder och självtillit, för att analysera svaren på kunskap 
quizzen. Ett flertal Analysis of Variance (ANOVA) användes för att se grupp skillnader i 
sjuksköterskornas kunskap beroende på typ av vidareutbildning, år av erfarenhet, och utbildning. 
Öppna frågor analyserades med innehållsanalys enligt Krippendorff. Kategorier med liknande 
innehåll klungades ihop, vilket tillät att centrala teman kunde identifieras. Hälften av deltagarnas 
kommentarer kodades av en magisterstudent och hälften av förstaförfattaren. 50 enkäter valdes 
sedan slumpmässigt ut som kodades av båda, för att bekräfta överensstämmelse mellan dem. 

Bortfall Inget bortfall redovisades. 

Slutsats Sjuksköterskorna hade generellt en positiv attityd till omvårdnaden av äldre med depression men 
visade brister i kunskap och identifikation. Studien påvisade ett behov av ett mer holistiskt arbete 
med denna patientgrupp, vilket reflekterades i deltagarnas intresse i att ta hand om hela människan 
och önskan om mer information om de fysiska, emotionella och spirituella behoven av äldre med 
depression. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD I: 85,1% 

 



BILAGA C  

Artikel 6 

 

 

Referens Harrison, A., & Brandling, J. (2009). Improving mental health care for older people within a 
general hospital in the UK. Nursing and Health Science, 11, 293-300. doi:101111/j.1442-
2018.2009.00462.x 

Land  
Databas 

Storbritannien  
Cinahl 

Syfte Att identifiera problem inom vården av äldre med psykisk ohälsa samt att få en insikt i hur vården 
kan förbättras. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Aktionsforskning med Grounded Theory. 

Urval Eftersom det är en aktionsforskning så inkluderades alla på sjukhuset; vårdpersonal, chefer, 
patienter och forskare. 

Datainsamling I denna aktionsforskning använde sig forskarna sig av observationer, fokusgrupper, individuella 
intervjuer och reflektions seminarium. De gjordes inte i någon specifik ordning, utan pågick under 
studien gång.  

- Sex stycken observations sessioner utfördes på en avgränsad del av en avdelning för att 
utvärdera omvårdnaden. Något specifikt som skulle observeras var inte förbestämt. 

- All vårdpersonal samt alla chefer blev inbjudna till fokusgrupper för att utforska hur 
omvårdnaden av den psykiska hälsan ges till patienter.  

- Fyra semi-strukturerade intervjuer med utskrivna patienter från en av avdelningarna 
utfördes. Intervjufrågorna utvecklades från observationerna och fokusgupperna.  

- I reflektions seminarier deltog (och deltar fortfarande) personal på sjukhuset för att 
diskutera hur förbättringar kan utföras.  

Fokusgrupperna och intervjuerna spelades in och transkriberas. Observationerna samt reflektions 
seminarier antecknades. 

Dataanalys Anteckningarna från observationerna samt seminarier lästes flera gånger och analyserades vid 
sidan av de transkriberade intervjuerna. Öppen kodning gjorde av data till mönster kunde ses, 
sedan gjordes axial och selektiv kodning för att få fram kategorier. De fick fram 79 kategorier 
samt 16 underkategorier som genererades och integrerades genom konstant jämförelsemetod. Till 
slut fick de fram 4 teman.   

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Sjusköterskor upplevde att behoven mellan fysisk och psykisk ohälsa skiljde sig från varandra och 
att de kände att de inte hade komptens att hantera den psykiska ohälsan. De upplevde äldre 
patienter med psykisk ohälsa som annorlunda och besvärliga, trots att de visste att det är fel syn. 
Deras attityd till psykisk hälsa påverkades negativt av tidigare erfarenheter och att de kände att det 
inte fanns så mycket att göra åt den trots att de gör sitt bästa. Sjusköterskorna uppmärksammade 
brister i sin kunskap, erfarenhet och problemhantering relaterat till psykisk ohälsa hos äldre. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD I, 83,3%. 

 



BILAGA C  

Artikel 7 

 

 

Referens Harrison, A., & Zohhadi, S. (2005). Professional influences under provision of mental health care 
for older people within a general hospital ward. Journal of Psychiatric Mental Health Nursing, 12, 
472-480. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Att identifiera faktorer som sjuksköterskor anses behövas i äldres psykiska hälsa; Att finna 
information för vad som behövs i framtida forskning; Att få en förståelse för hur klinisk 
verksamhet kan utvecklas; Att sprida kunskapen till vårdpersonal. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 
Fenomenologisk design med tematisk innehållsanalys. 

Urval Bekvämlighetsurval. 9 vårdpersonal (avdelningschefer, legitimerade sjuksköterskor, 
sjuksköterskestudenter, undersköterskor) deltog. 

Datainsamling Intervjuer i fokus grupp hölls på deltagarnas arbetsplats och varade ca 90 min. En fokus grupp 
guide utvecklades som innehöll 4 frågor om: hur de anser att det psykiska tillståndet påverkar den 
fysiska hälsan/välbefinnandet, hur behoven av patienter med psykisk ohälsa påverkar det 
övergripande utförandet av vård på avdelningen, hur omvårdnad av den psykiska hälsan kan 
förbättras inom deras område, hur viktigt är det att vårdpersonal ser till patientens psykiska hälsa. 
Intervjun spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Tematisk innehållsanalys användes för att identifiera huvudområden. Forskarna läste igenom den 
transkriberade data ett flertal gånger för att få en förståelse. Innehållet kodades för att identifiera 
kategorier. Dessa kategorier sattes sedan individuellt ihop till övergripande teman. Sedan om-
kategoriserades dessa gemensamt tills överenskommelse uppnåtts. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde att äldre med psykisk ohälsa kunde störa deras arbete, och menade på att 
ofta hamnade på fel vårdplats. De ansåg att ett stort problem som ofta uppkom var vem som bar 
ansvar för denna patientgrupp. Sjuksköterskorna menade på att de hade svårt att ge effektiv och 
personcentrerad omvårdnad till äldre med psykisk ohälsa och att de hade mer kunskap i den 
fysiska ohälsan. Anledningen till detta kunde vara brist på kunskap, expertis, tid och stöd. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD I, 83,3% 

 



BILAGA C  

Artikel 8 

 

 

Referens Hassall, S., & Gill, T. (2008). Providing care to the elderly with depression: the views of the aged 
care staff. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15, 17-23.  

Land  
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Att identifiera vårdpersonals syn och perspektiv på depression hos äldre och att få en förståelse för 
problem vårdpersonal kan stöta på i vården av dessa patienter. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 
Innehållsanalys. 

Urval Ändamålsenligt urval. 17 kvinnliga vårdpersonal bestående av avdelningschefer (sjuksköterskor), 
sjuksköterskekonsulter, legitimerade sjuksköterskor, jourpersonal, och socialarbetare rekryterades 
via e-mail från 12 vårdcentraler och äldreboenden i Queensland, Australien. Dessa förvaltningar 
valdes ut för att de låg i närheten av var forskarna baserades.   

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer utförda av första författaren. Ämnesområden relaterade till 
identifiering av depression hos äldre och åtgärder till behandling av depression. Intervjuer tog 30-
40 min. Intervjun noterades detaljrikt och transkriberades sedan till elektroniskt format. 

Dataanalys Transkriberad data kontrollerades och eventuellt förtydligande söktes hos deltagarna om något var 
otydligt. Data lästes flera gånger individuellt av båda författarna för att först få fram kategorier 
och sedan övergripande teman. Dessa jämfördes sedan för att nå konsensus. 

Bortfall Inget bortfall nämns. 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde att depression var ett vanligt problem som inte ofta identifierades hos de 
äldre. De beskrev att detta kunde bero på begränsad kunskap, tidsbrist samt mycket att göra.  
Flertalet sjuksköterskor menade på att de inte hade tillgång till formella processer för att hantera 
depression hos äldre men de gjorde så gott de kunde. Trots detta var sjusköterskorna eniga om att 
de har en viktig roll i identifieringen av depression hos äldre, men att det behövs mer kunskap för 
att hantera detta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD II, 75,0% 

 



BILAGA C  

Artikel 9 

 

 

Referens Hsu, M.C., Moyle, W., Creedy, D., & Venturato, L. (2005). An investigation of aged care mental 
health knowledge of Queensland aged care nurses. International Journal of Mental Health 
Nursing, 14, 16-23. 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte 1) Att identifiera kunskap om psykisk ohälsa i äldre i en grupp av anställda sjuksköterskor inom 
äldreomsorgen 2) att testa reliabilitet och validitet av MSHAKE (ett Nord Amerikanskt instrument 
om vårdpersonals kunskap om psykisk ohälsa i äldre) i Australiensk kontext. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Enkätstudie. 

Urval Ändamålsenligt. 70 äldreboenden i Queensland med minst 75 boendeplatser valdes ut för att delta 
i studien. Totalt 107 enkäter besvarades. Samtliga deltagare var legitimerade sjuksköterskor 
(ålder= 26 -65 år). 

Datainsamling Totalt 350 enkäter skickades ut till avdelningschefer som sedan delade ut dem till anställda 
legitimerade sjuksköterskor inom äldreomsorgen i hela Queensland, Australien. Enkäten innehöll 
frågor om ålder, kön, hur länge man har arbetat inom äldreomsorgen, när man blev legitimerad 
och kvalifikationer. Enkäten innehöll även ”Mary Starke Harper Ageing Knowledge Exam”, ett 
mätinstrument innehållande 25- punkter relaterade till kunskap om psykisk ohälsa i äldre. 
Punkterna innefattar påståenden som kan besvaras med sant (1 poäng) eller falskt (2 poäng) (range 
= 25-50 poäng). Mätinstrumentet har visats ha hög validitet och reliabilitet i en tidigare Nord 
Amerikansk studie. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av SPSS version 10.0. Analyser som utfördes inkluderade: deskriptiv 
statistik för att få en översikt om deltagarnas representativitet, reliabilitet av MSHAKE 
analyserades med Cronbach’s alpha reliability coefficient, och begrappsvaliditet med faktor 
analys. Totalpoängen på MSHAKE per deltagare summades upp och Pearson’s correlation 
användes för att identifiera associationer mellan variablerna. Chi-square användes för att 
identifiera associationer mellan olika professionella karakteristik och kunskap. 

Bortfall Inget bortfall rapporterades. 

Slutsats Sjuksköterskorna visade brister i kunskap gällande omvårdnaden av äldre patienter med psykisk 
ohälsa, särskilt vad gäller suicid, prevalensen av psykisk ohälsa bland äldre, psykisk ohälsa och 
etnicitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD I, 85,1% 

 



BILAGA C  

Artikel 10 

 

  

Referens McCabe, M.P., Davison, T., Mellor, D., & George, K. (2008). Knowledge and skills of 
professional carers working with older people with depression. Aging and Mental Health, 12(2), 
228-235. doi:10.1080/13607860701797166 

Land  
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Att utforska vårdpersonals kunskap, erfarenhet, och själv förmåga i identifikationen och 
övervakningen av depression i äldre och att utvärdera vårdpersonals attityder och utförande i 
relation till depression hos äldre. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 
Innehållsanalys. 

Urval Ändamålsenligt urval. 21 deltagare med erfarenhet av att jobba med äldre (avdelningschefer, 
legitimerade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, undersköterskor/vårdbiträden, läkare) från 
fyra äldreomsorgs instanser deltog. 

Datainsamling Avdelningschefer deltog i individuella semi-strukturerade intervjuer och vårdpersonal deltog i 
fokus-grupp intervjuer på arbetsplatsen. En intervjuguide utvecklades för studien som innefattade 
synen på omvårdnad av äldre med depression: kunskap av depression, självtillit till att känna 
igen/övervaka depression i äldre, mest vanliga åtgärder bland vårdpersonal vid misstanke om 
depression hos en äldre patient, vårdpersonals syn på att remittera till läkare, upplevelse av att 
använda mätinstrument för att värdera/fastställa/övervaka depression hos äldre. Alla intervjuer 
spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Transkriberad data analyserade med hjälp av NVivio version 2,0 av kvalitativ data och 5 
huvudteman identifierades. 

Bortfall Inget bortfall redovisades 

Slutsats Studien visade på att det fanns brister i kunskap och medvetande om depression i äldre bland 
sjuksköterskor. Det fanns även brister i sjuksköterkor själv förmåga att identifiera och övervaka 
depression hos äldre. Vidare visades brister i att använda mätinstrument för att identifiera och 
övervaka depression hos äldre. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD II 79,2% 

 



BILAGA C  

Artikel 11 

 

  

Referens McCabe, M., Davison, T., Mellor, D. & George, K. (2009). Barriers to care for depressed older 
people: perceptions of aged care among medical professions. International Journal of Ageing and 
Human Development, 68(1), 53-64.  doi:10.2190/AG.68.1.c 

Land  
Databas 

Australien  
PsycInfo 

Syfte Att systematiskt dokumentera vilka faktorer som påverkar identifikationen av depression bland 
äldre och varför de med depression inte remitteras till lämplig behandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervju studie 
Innehållsanalys. 

Urval Ändamålsenligt/bekvämlighets urval. 21 vårdpersonal från tre äldreboende och från en geriatrisk 
vårdavdelning (sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, läkare och chefer). Vårdpersonal från de 
utvalda vårdplatserna blev inbjudna till att delta i en fokusgrupp, där de fick information om 
studien samt skriva på medgivande om de ville delta. 

Datainsamling Individuella semi-strukturerade intervjuer utfördes av en psykolog med erfarenheter inom 
äldrevården. Två områden utvärderades: 
– Hur depression upptäcks hos äldre. 
– Vilka hinder det finns för att upptäcka depression hos äldre.  

Alla intervjuer spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av NVivo version 2,0. Från intervjuerna fick man fram tre aspekter 
som deltagare uppfattade som hinder:  

- Faktorer relaterade till arbetsplatsen. 
- Faktorer relaterade till de äldre. 
- Faktorer relaterade till dem själva.  

Utifrån dessa identifierades sedan teman. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Sjuksköterskorna menade på att ett problem till att de äldre med psykisk ohälsa inte fick effektiv 
omvårdnad eller att symtom identifierades berodde på brister i tid, personal och resusrer och tiden 
och resurserna som fanns las på det praktiska och/eller den fysiska ohälsan. De upplevde även att 
de äldre inte vill prata om sin psykiska ohälsa. Det framkom att sjusköterskorna inte hade fått 
tillräcklig utbildning för att ta hand om dessa patienter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD II, 79,2 %. 

 



BILAGA C  

Artikel 12 

 

  

Referens Muir-Cochrane, E., O’Kane, D., Barkway, P., Oster, C., & Fuller, J. (2014). Service provision for 
older people with mental health problems in rural area of Australia. Aging & Mental Health, 
18(6), 759-766. doi:10.1080/13607863.2013.878307 

Land  
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Att utforska vårdpersonals syn på barriärer till effektiv vård av psykisk ohälsa hos äldre. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 
Framework Analys. 

Urval Ändamålsenligt. 16 äldreomsorgs instanser valdes ut i ett landsbygd område i Australien, 19 
deltagare (verksamhetschefer, vårdkoordinatorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socialarbetare, 
kuratorer, och specialistpersonal inom geriatrisk psykiatri) var med. 

Datainsamling 17 individuella intervjuer och en med två deltagare hölls. 18 intervjuer hölls i person och en över 
telefon. Dessa hölls mellan mars- maj 2013 och var 30 min långa. Intervjuer spelades in och 
transkriberades ordagrant. I intervjuerna ombads deltagarna diskutera 1-2 äldre patienter med 
psykisk ohälsa med fokus på: grunden i den psykiska ohälsan, den hjälp patienten erhåller, samt 
hinder till hjälpen. 

Dataanalys Framework analys utfördes. Två av författarna läste igenom den transkriberade data och gjorde 
var sin analys för att identifiera initiala koder (5 st sammanlagt). Dessa fördes sedan samman till 
två huvudteman. Alla forskare var involverade i diskussion och fastställande av huvudteman. 

Bortfall Inget bortfall redovisades.  

Slutsats Sjusköterskor upplevde att det fanns svårigheter i att identifiera psykisk ohälsa hos äldre patienter 
och att detta berodde på attityder till psykisk ohälsa, både hos sjuksköterskor och patienter. De 
äldre hade svårigheter i att prata om sin psykiska ohälsa och var oroliga för stigmatisering och 
sviktande tillit till vårdpersonal. Sjusköterskorna kände att de prioriterade fysiska symtom före 
psykiska. De hade även svårt att förstå och hantera psykisk ohälsa och ledde ofta till att 
identifikationen brister. Det fanns både brister i omvårdnaden och servicen för denna patientgrupp. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD I, 85,4% 

 



BILAGA C  

Artikel 13 

 

  

Referens Murray, J., Banjeree, S., Byng, R., Tylee, A., Bhugra, D., & Macdonald, A. (2006). Primary care 
professionals’ perceptions of depression in older people: a qualitative study. Social Science and 
Medicine, 63, 1363-1373. doi:10.1016/j.socscimed.2006.03.037 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Att undersöka primärvårdspersonals perception av depression hos äldre. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 
Grounded Theory. 

Urval Ändamålsenligt urval. Deltagare bestod av 30 vårdpersonal från vårdcentraler i södra London 
(Läkare, sjuksköterskor och kuratorer). 

Datainsamling Intervjuer hölls av första författaren på deltagarnas arbetsplats och varade 1- 1,5 timme. En 
intervjuguide utvecklad från vetenskaplig litteratur användes, med följande huvudämnen: 
erfarenheter av hur depression ter sig hos äldre, syn på hur äldre uppfattar depression, genus och 
kultur skillnader i dessa, sårbarhet och risk faktorer, sociala faktorer och anhörigas roll. Deltagare 
frågades även om deras syn på hanteringen av depression i äldre. All data förutom två intervjuer 
spelades in och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Två forskare läste flera gånger de första fem transkriberade intervjuerna för att få fördjupning i 
data. Sedan identifierades och kodades framträdande teman individuellt. Dessa jämfördes med 
varandra och diskrepans diskuterades och löstes av forskningsteamet. Detta upprepades tills all 
transkriberad data var analyserad och vid uppkomst av nytt tema lades detta till i intervjuguiden. 
Detta fortsatte tills inga nya teman uppkom. QSR NVivo användes. 

Bortfall Inget bortfall nämns. 

Slutsats Sjusköterskor menade på att ett problem till den psykiska ohälsa var att äldre upplever sina 
psykiska symtom mer som fysiska symtom. De flesta upplevde att äldre undviker att tala om 
psykosociala svårigheter med dem för att de tycker att det är olämpligt eller oviktigt och att de 
äldre ser själva på depression som något normalt. Trots att sjuksköterskorna inte ansåg att det är 
en normal del av åldrandet, men att det kunde vara en vanligt förekommande reaktion på 
livshändelser. Sjuksköterskorna ansåg sig själva befinna i en bra position för att kunna identifiera 
psykisk ohälsa, men på grund av normaliseringen och äldres egen syn på psykisk ohälsa så 
förbisågs den ofta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD II, 79,1 % 

 



BILAGA C  

Artikel 14 

 

Referens Nunn, R., Annells, M., & Sims, J. (2007). Screening for depression in older district nursing 
clients: feasibility study. British Journal of Community Nursing, 12(3), 108-114. 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Att undersöka distriktsjuksköterskors möjligheter att screena äldre patienter för depression. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Aktionsforskning. 

Urval Ändamålsenligt/bekvämlighetsurval. I första cykeln av studien kontaktades distriktsköterskor från 
en stor distriktsköterskeorganisation i en stad i Australien via brev, då de erhöll information om 
studien, en erbjudan om att delta, och en medgivande blankett. 25 distriktsköterskor deltog i första 
cykeln. I andra cykeln deltog 21 sjuksköterskor, som rekryterades via brev av 
distriktsköterskedeltagarna. 

Datainsamling Cykel 1: Sjuksköterskorna deltog i en två timmars utbildning om depression och om hur man 
administrerar bedömningsinstrumentet ”Geriatric Depression Scale” (GDS). Före utbildningen 
fick sjuksköterskorna svara på en enkät som innehöll frågor relaterade till deras kunskap och 
erfarenhet om depression i äldre patienter och deras erfarenhet av GDS. Frågorna adapterades från 
”Depression Attitudes Questionnaire”. Sjuksköterskorna fick sedan under en 3 månaders period 
implementera GDS på hembesök hos äldre patienter, och de patienter som fick 8 eller mer på GDS 
remitterades vidare till en psykiatrisköterska för eventuell behandling. Efter dessa 3 månader 
svarade deltagarna på en enkät för att utvärdera effektiviteten av GDS med denna patientgrupp. 8 
av deltagarna deltog även i en workshop (med nominal grupp teknik) för att diskutera svårigheter 
de haft med screeningen och remitteringen. Resultat från cykel 1 utgjorde strukturen för Cykel 2. 
Cykel 2: Vissa modifieringar gjordes för cykel 2. I cykel 2 fokuserades det mer på praktiska 
aspekter av implementeringen av GDS och även ett roll spel under utbildningen. Vidare fick 
deltagarna i denna fas endast 1 månad att implementera GDS i sina äldre patienter, och de 
uppmuntrades att screena 5-10 patienter. 

Dataanalys Inget specifikt program redovisades. Deskriptiv statistik användes på data från pre- 
implementation och post-implementation enkäter. Nominal grupp teknik användes på cykel 1data. 

Bortfall I cykel 1: var det ett bortfall på 14 efter pre-implementations enkäten (11 st, 44% svarade på post-
implementations enkäten). 
I cykel 2: var det ett bortfall på 5 efter pre-implementations enkäten (16st, 76% svarade på post-
implementations enkäten). 

Slutsats Ett antal barriärer identifierades för sjuksköterskors screenande av äldre patienter med depression. 
Kunskapsbrist, viss ängslan för att engagera sig i psykisk ohälsa, och oro över att vara 
påträngande identifierades som viktiga barriärer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD II, 78,7% 

 



BILAGA D  

Tabell 4: Etisk Granskning 

 Har studien 
erhållit etiskt 

godkännande?  

Har deltagare fått 
information om 

studien? 

Har deltagare gett 
samtycke? 

Har åtgärder för 
att bevara 

konfidentialitet 
tagits? 

Arnold & Mitchell 
(2008) 

X X X X 

Burroughs et al. 
(2006) 

X X X Nämns ej 

Choi et al. (2009) Nämns ej. X X Nämns ej. 

Davison et al. 
(2009) 

X X X Nämns ej. 

Delaney & Barrere 
(2012) 

X X X X 

Harrison & 
Brandling (2009) 

X X Nämns ej. Nämns ej. 

Harrison & 
Zohhadi (2005) 

X X X Nämns ej. 

Hassall & Gill 
(2008) 

X X X Nämns ej. 

Hsu et al. (2005) X X X Nämns ej. 

McCabe et al. 
(2008) 

Nämns ej. X X Nämns ej. 

McCabe et al. 
(2009) 

Nämns ej. X X Nämns ej. 

Muir-Cochrane et 
al. (2014) 

X X X X 

Nunn et al. (2007) X X X Nämns ej. 

Murray et al. 
(2006) 

Nämns ej. X X Nämns ej. 

 



BILAGA E  

Tabell 6: Implementering av Watsons karitativa faktorer i inre och yttre faktorer 
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