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SAMMANFATTNING 

Bakgrund; Antal äldre med psykisk ohälsa växer i hela världen. Äldre med psykisk ohälsa 

uppvisar ofta andra symtom än yngre med psykisk ohälsa, vilket ställer krav på 

sjuksköterskors kunskap för att äldre på så vis ska få den vård som de har rätt till. Forskning 

har visat att det finns stora utmaningar och möjligheter till utveckling för vårdpersonal, 

gällande kunskaper vid vård av äldre med psykisk ohälsa. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa. Metod; Systematiskt litteraturstudie med 

beskrivande syntes har använts vid analys av 12 artiklar. Resultat: I resultatet har två teman 

framkommit och fyra subteman. Resultatet visar på vikten av kommunikation i mötet och 

vårdandet, och att kunna undvika stigmatisering. Det har också visat sig viktigt hos 

sjuksköterskor att besitta en bred kunskap inom professionen samt att sjuksköterskor får den 

tid de behöver vid möten av äldre med psykisk ohälsa. Slutsats: Sjuksköterskor behöver 

ökad kunskap i att kunna identifiera psykisk ohälsa hos äldre. Sjuksköterskor drabbas av 

yttre faktorer såsom tidspress och kommunikationsproblem, vilket leder till att 

sjuksköterskor känner att de inte kan erbjuda den vård äldre har rätt till. Det ömsesidiga 

samarbetet mellan sjuksköterskor och äldre är av stor vikt, för att vårdrelationen skall 

bibehållas. 

Nyckelord; Erfarenhet, Kvalitativ, Psykisk ohälsa, Sjuksköterskor, Äldre 

 

  



ABSTRACT 

Background: Elderly people with mental illness is growing around the globe. This group 

express different symptoms than younger population, which requires a specialized knowledge 

among nurses to secure the necessary care for the elderly. Research shows many challenges 

and possibilities for nurses to develop more knowledge about caring for the elderly with 

mental illness. Aim: To describe nurses experiences meeting elderly with mental illness. 

Method: A literature review following the Evans model, a descriptive synthesis based on 

already 12 published qualitative articles. Results: In the result there has developed two 

themes and four subthemes. The result show the importance of communication both when 

meeting and caring for elderly, but also to avoid stigma. The result also show the importance 

of knowledge among nurses, and that nurses receive the amount of time they need in 

meetings with elderly with mental illness. Conclusion: Nurses need more knowledge to 

identify mental illness among the elderly. Nurses are affected by external factors like time 

pressure and communication difficulties, which make nurses feel inadequate in their 

professional activity. Mutual cooperation between nurses and the elderly is important to 

achieve success. 

Keywords: Elderly, Experience, Mental illness, Nurses, Qualitative 
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1 INLEDNING  

I detta examensarbete beskrivs sjuksköterskors erfarenheter av vad som påverkar vid mötet 

med äldre drabbade av psykisk ohälsa. Information om sjuksköterskors erfarenheter 

efterfrågas från geriatrikavdelningen i Västerås som ingår i Region Västmanland. Det är av 

stor vikt att sjuksköterskan kontinuerligt ökar sin förståelse och är uppdaterad om ny 

forskning om psykisk ohälsa hos äldre, framförallt i och med det ökande antalet äldre i 

Sverige. Framtidens sjuksköterskor kommer förhoppningsvis genom detta examensarbete, få 

möjlighet till att få ökad insikt i hur det är att möta äldre med psykisk ohälsa, samt hinder 

som kan uppstå i vårdandet. Speciellt då äldre har rätt att ställa krav att få den vård som de 

har rätt till, och för att detta skall kunna uppnås är det viktigt att sjuksköterskan har en bred 

och god kunskap. Personalen behöver vara kunnig i både i bemötandet av äldre, att kunna 

identifiera psykisk ohälsa hos äldre, samt att kunna vårda dessa. Vårt intresse för ämnet 

kommer från verksamhetsförlagda praktikperioder, där vi mött många äldre personer med 

psykisk ohälsa, som upplevt att sjuksköterskan inte har tid för dem, och har på så vis sett den 

utsatthet detta innebär för dem. Som sjuksköterska är sannolikheten stor att möta äldre med 

psykisk ohälsa, och därför kan fördjupad kunskap om ämnet vara till hjälp i yrkesutövandet. 

 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av de centrala begreppen, samt begreppen psykisk 

ohälsa och psykisk ohälsa hos äldre då dessa begrepp är återkommande i examensarbetet och 

inte ska kunna tolkas av läsaren. Vidare beskrivs lagar och styrdokument för sjuksköterskor, 

samt tidigare forskning och för examensarbetet ett vårdvetenskapligt perspektiv, innan 

bakgrunden till slut mynnar ut i en problemformulering. 
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2.1 Centrala begrepp 

Här beskrivs de centrala begreppen vårdpersonal, äldre samt stigmatisering för att förtydliga 

detta i detta examensarbete. 

2.1.1 Sjuksköterskor 

Med sjuksköterskor i detta examensarbete innebär sjuksköterskor som har patientkontakt 

med äldre och har det övergripande omvårdnadsansvaret för de äldre patienterna. 

2.1.2 Äldre 

I Sverige definieras människor som äldre vid den allmänna pensionsåldern 65 år. Äldre som 

är mellan 65 - 75 år benämns, yngre äldre, och äldre över 80 år benämns som äldre äldre 

(Nygren & Lundman, 2014). I detta examensarbete används inget annat begrepp än äldre för 

att beskriva personer över 65 år. 

2.1.3 Stigmatisering 

Idag är stigmatiseringsbegreppet kopplat till värderingar där samhället kategoriserar 

människor, utifrån en slags normstandard i samhället. Stigmatisering är alltså ett slags 

avståndstagande och innebär ett “vi-och-dem” perspektiv, som innefattar förutfattade 

meningar om en grupp individer, vars värde i samhället sänks genom detta. En sådan grupp 

är människor med psykisk ohälsa (Björkman, 2009). Enligt Crocker och Major (1989) 

innebär stigmatisering att individer i ett samhälle har negativa uppfattningar och 

diskriminerar andra individer i ett samhälle för deras individuella egenskaper. Stigma kan 

också visa och uttrycka sig som negativa attityder och negativa förväntningar på människor 

med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2012) beskriver att denna negativa syn kan leda till 

diskriminering, och ofta kopplas ihop med psykisk ohälsa. Stigmatisering blir en anledning 

till att det är svårt för många att tala om sin psykiska ohälsa. Ungefär tre av fyra som lider av 

psykisk ohälsa uttrycker att de inte är bekväma med att tala med andra om sina psykiska 

problem (Hjärnkoll, 2013). 

2.2 Psykisk ohälsa och psykisk ohälsa hos äldre 

Psykisk ohälsa kan beskrivas olika beroende på vilken källa som används. Här beskrivs för 

detta examensarbete olika innebörder i vad psykisk ohälsa är, och hur äldre påverkas av 

detta. 
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2.2.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa förekommer i alla åldrar och kan få stora konsekvenser för individens 

möjlighet till hög livskvalitet. Ohälsan beskrivs som allt från akuta övergående kriser till 

livslånga funktionsbegränsningar, och i värsta fall har ohälsan karaktär av hjärnsjukdomar 

(allvarlig psykisk ohälsa), medfödda eller förvärvade. Synen på psykisk ohälsa varierar 

mycket, men det har alltid omgetts av fördomar och myter. I samhället finns därför en 

annorlunda syn och attityd till behandling av psykisk ohälsa kontra andra sjukdomar såsom 

diabetes och allergi (Allgulander, 2014). Begreppet psykisk ohälsa används enligt 

Socialstyrelsen (2016) som ett samlingsbegrepp för oro och nedstämdhet, samt mer allvarliga 

symtom som uppfyller kriterier för psykisk diagnos. Enligt American Psychiatric Association 

(2016) där DSM-V, som är en handbok som används som ett verktyg inom psykiatrin, 

beskriver olika sätt för att kunna diagnostisera ett psykiatriskt sjukdomstillstånd. Handboken 

beskriver att psykisk ohälsa är ett psykologiskt syndrom eller mönster, som kan kopplas ihop 

med ångest, ett handikapp, eller ökad risk för att dö. Termen psykisk ohälsa används också 

som en paraplyterm, för att kunna ringa in ett kontinuum av svåra störningar eller 

sjukdomar, till mildare och vanliga psykiska hälsoproblem med varierande intensitet. De 

milda symtomen möjliggör ett skapande av lidanden, men behöver inte innebära en 

psykiatrisk diagnos (Vilhelmsson, 2014). Psykisk ohälsa innefattar därmed flertalet 

sjukdomar, tillstånd eller funktionsnedsättningar. Termen kan inkludera svårhanterliga 

upplevelser av stark oro och nedstämdhet, men även allvarligare psykiska sjukdomar eller 

funktionsnedsättningar såsom depression och adhd. Att uppleva en psykisk ohälsa, kan ses i 

två dimensioner, både en hälsodimension och en sjukdomsdimension (Socialstyrelsen, 

2005). I hälsodimensionen ligger fokus på hur personen känner sig, det vill säga den 

subjektiva upplevelsen av de psykiska besvär som personen lider av. Bakomliggande orsaker 

till hälsodimensionen är levnadsförhållanden, livsstil och levnadsvanor. I 

sjukdomsdimensionen återfinns biologiska faktorer, såsom ärftlighet och patogena faktorer 

bakom, vilket innebär att individen inte kan påverka tillståndet (Socialstyrelsen, 2005). 

2.2.2 Psykisk ohälsa hos äldre 

Äldre med psykisk ohälsa beskrivs som personer som vid ålder av 65 år eller äldre drabbas av 

psykisk ohälsa med symtom såsom depression, ångest, oro, nedstämdhet, ökad 

alkoholkonsumtion och frekvent användning av psykofarmaka. Att upptäcka överkonsumtion 

av alkohol hos äldre är viktigt, för att förbättra den psykiska hälsan hos dem. Detta då 

alkoholberoende hos äldre är associerat med psykiska sjukdomar, som depression, ångest, 

sömnstörningar samt på kognitiva funktioner. Antalet äldre med psykisk ohälsa i vårt 

samhälle stiger i takt med att de äldre blir allt fler, samt att medellivslängden ökar. Detta 



4 

medför att den psykiska ohälsan bör tas på stort allvar och inte förbises (Rolfner Suvanto, 

2014). 

Det är alltså vanligt att äldre drabbas av psykisk ohälsa, detta innebär dock inte att av de 20 

% av äldre över 65 år som drabbas av psykisk ohälsa får en psykiatrisk diagnos. Att få äldre 

diagnostiseras med en psykiatrisk diagnos, beror troligen på att endast 6 % av besöken på en 

öppen psykiatrisk mottagning görs av äldre över 65 år. När människor blir äldre än 65 år och 

uppnår sin pensionsålder, kan stresskänslan öka i och med förlust av att förlora sin 

yrkesidentitet, och därmed också mycket av den sociala biten i livet. Förlust av den för äldre 

oerhört viktiga sociala aspekten, skapar också en obalans för många, då en del blir utan 

vänner och det sociala kapital som de haft under sitt liv krymper (Nygren & Lundman, 2014). 

Forskning visar att en god livsstil, utbildning, bra kontakt med familj och vänner bidrar till 

en god psykisk hälsa. Om fokus hamnar på negativa aspekter gällande ordet psykisk ohälsa, 

kommer äldre med psykisk ohälsa allt för ofta bli stämplad av att lida av depression och 

mentala störningar (Nyqvist, Forsman, Giuntoli & Cattan, 2013). 

 

När äldre lider av någon form av symtom på psykisk ohälsa, medför detta både psykiskt 

lidande för den enskilde, men även deras anhöriga. Det finns risk att en demenssjukdom 

leder till en annan psykisk ohälsa, såsom depression, psykostillstånd eller en 

beteendeförändring (Socialstyrelsen, 2014). American Psychiatric Association (2016) 

beskriver ett sätt att diagnostisera psykisk ohälsa, vilket är att använda sig av verktyget DSM-

V. Detta verktyg är dock inte anpassat för äldre, vilket gör verktyget svårt att använda hos 

äldre med psykisk ohälsa (Karlsson, 2013). Äldre personer som lider av psykisk ohälsa, har 

också i många fall en funktionsnedsättning som kan påverka vardagen. För att förebygga 

psykisk ohälsa kan främjande och förebyggande åtgärder användas. De främjande åtgärderna 

kan till exempel vara att förbättra hälsotillståndet genom att ta tillvara patientens 

hälsoresurser. Förebyggande åtgärder kan vara att upptäcka tecken på psykisk ohälsa, där en 

hälsokontakt sker innan personen blir allt för sjuk (Forsman, 2014). Äldre med psykisk 

ohälsa rekommenderas olika behandlingar, beroende på vilken typ av psykisk ohälsa 

individen lider av. Den vanligaste behandlingen är att prova olika läkemedelsbehandlingar. 

Vid depression och ångest, rekommenderas kognitivbeteendeterapi (KBT), men även fysisk 

aktivitet som komplement eller tillägg rekommenderas vid depression. Den fysiska 

aktiviteten beskrivs som ett sätt för att förhindra att äldre återinsjuknar i sin psykiska ohälsa. 

Fysisk aktivitet kan också vara en behandling av psykisk ohälsa hos äldre 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Teamarbete mellan professioner anses också vara ett sätt att 

behandla äldre, vilket innebär ett tvärfackligt och multidisciplinärt team bestående av 

ansvarig sjuksköterska, primärvårdsläkare och psykiatrer (Mattsson, 2014).  
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2.3 Lagar och styrdokument 

Då det i ett yrke som sjuksköterska finns lagar och styrdokument att arbeta efter beskrivs i 

detta avsnitt ett urval av dessa lagar och styrdokument. I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor benämns fyra huvudsakliga ansvarsområden som är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Att den enskilde skall få stöd anpassat för den enskildes behov vilket är viktigt för äldre, går 

hand i hand med sjuksköterskans krav på att arbeta med personcentrerad vård, vilket 

kännetecknas av att patient och närstående blir sedda och förstådda som unika personer med 

individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. Sjuksköterskan skall också 

arbeta och ha förmåga att tillvarata det friska hos patienten, och tillgodose patientens basala 

och specifika omvårdnadsbehov, både fysiska och psykiska. Dessutom skall sjuksköterskan 

möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta 

genom adekvata åtgärder. För att ge äldre rätt stöd i vardagen, behövs en resurssamordning 

mellan landsting och kommun. För äldre är det viktigt att stödet är lätt tillgängligt, ges med 

kontinuitet, med rätt kompetens samt anpassat för den enskildes behov. Enligt 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor skall sjuksköterskans arbete präglas av ett etiskt 

förhållningssätt, samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras enligt 

gällande författningar, lagar, föreskrifter och andra riktlinjer (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). Enligt 24 §. av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) stadgas att 

sjuksköterskan har ansvar för att rutiner finns så att läkare eller annan hälso- och 

sjukvårdspersonal blir kontaktad, när patientens tillstånd kräver detta. Dessutom stadgar 2c 

§ av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) också att sjuksköterskor inom hälso- 

och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Vidare beskrivs att landstinget enligt 8a§ 

även skall ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer 

med psykisk funktionsnedsättning. I Socialtjänstlagen [SOL] (2017:809) anges tillsammans 

med [HSL] (SFS 2017:30) att det finns krav på samverkan, mellan kommun och landsting. 

Socialstyrelsen har tagit fram vägledningsdokument som ger riktlinjer för sjuksköterskor 

inom hälso- och sjukvården, med anledning av det stora behovet av ökad kunskap hos 

sjuksköterskor i mötet med äldre med psykisk ohälsa. Vägledningsdokumentet innehåller 

kunskap i att arbeta med att upptäcka och behandla äldre med psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2013). 

2.4 Tidigare forskning om äldre med psykisk ohälsa 

Äldre har en negativ syn på att drabbas av psykisk ohälsa. De som inte tidigare drabbats av 

någon form av psykisk ohälsa är rädda för att även de ska hamna där någon gång. Rädslan 
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består också i att de tror de skall bli inlåsta på en institution, förlora sina mentala färdigheter 

som i sin tur kan bidra till hinder att kunna kommunicera. Rädslan för psykisk ohälsa har sin 

grund i den förutfattade stigmatiseringen, att bli ensam och inte kunna hålla kontakt med 

vänner och familj och det finns en allmän uppfattning att drabbas av exempelvis depression. 

Men det finns även äldre som har en mer accepterande syn på psykisk ohälsa, dock är detta 

äldre som sedan tidigare hade erfarenhet av att drabbas av någon form av psykisk ohälsa 

(Quinn, Laidlaw & Murray, 2009). En studie visar att nästan hälften av de 293 stycken äldre 

som intervjuades i studien, någon gång lidit av psykisk ohälsa. I studien visar det sig att 

orsakerna till den psykiska ohälsan beror främst på depression, ångest och kognitiv svikt. 

Kvinnor drabbas mer av psykisk ohälsa än män i studien, då 58% av kvinnorna i studien 

uppger att dom lider av psykisk ohälsa. Orsaker till att äldre visar på psykisk ohälsa kan 

bland annat vara en hög ålder, eller ett litet socialt nätverk (Olivera m.fl., 2008). Avsaknad av 

att kunna utföra dagliga aktiviteter innebär att risken att drabbas av depression blir större. 

Dessutom blir följden av kronisk sjukdom och bristande hälsa, en riskfaktor för depression. 

Denna risk är större hos män än kvinnor, då forskning visar att män oftare drabbas av 

djupare depression än kvinnor. Den största orsaken till att äldre drabbas av depression är 

ensamhet, svår sjukdom eller bortgång av närstående. Det har visat sig att män har svårare 

att anpassa sig till att drabbas av dessa faktorer, då män inte vill visa sig vara känslosamma. 

Forskning visar också på att äldre som drabbas av depression är upp till tre gånger högre om 

de äldre bor på ett äldreboende, än om äldre bor i sitt eget hem. Depression visar sig också 

vara den största risken att drabbas av om den äldre har en livslång sjukdom (Montesó m.fl., 

2012). Äldre upplever ibland en känsla av att vara handikappade, eller känna sig beroende 

och behöva stöttning av någon annan i de dagliga aktiviteterna. Detta kan bestå i exempelvis 

att bada, laga mat och besöka banken. När de äldre inte kan utföra detta på egen hand finns 

risk att självförtroendet minskar, och att depression som är ett symtom på psykisk ohälsa kan 

härledas till dessa omständigheter (Yaka, Keskinoglu, Ucku, Yener & Tunca, 2014). 

 

I samband vid inflyttning till ett äldreboende upplever äldre bland annat förlust av att vara 

oberoende, sociala relationer och självbestämmande. Ett socialt kapital som till viss del 

består av sociala relationer kan delas in i strukturerat kapital där exempelvis social närvaro 

eller kognitiva komponenter såsom förtroende ingår. Det framgår även att äldres sociala 

kapital stärks mer genom äkta vänskap med vänner än med grannar som finns i närheten, 

och att ensamstående löper avsevärt högre risk att drabbas av depression än de som är 

sambo eller gifta (Forsman, Gustafson, Nyqvist, Schierenbeck & Wahlbeck, 2012). Tilliten till 

människor runt omkring är av stor vikt då innebörden av god relation mellan närstående och 

patienten kan minska eller till och med eliminera depression hos äldre. Även 
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vårdpersonalens färdigheter av god kommunikation och korrekt kompetens kan minska både 

depression och ångest hos kognitivt nedsatta äldre med psykisk ohälsa (Haugan, Innstrand & 

Moksnes, 2013). Äldre med psykisk ohälsa befinner sig mellan olika vårdgivare i samhället 

vid behandling, där vårdgivarna är psykiatri, äldreomsorg, geriatrik och primärvården. Då 

äldre får vård av flera vårdgivare, ställer detta högre krav på vårdpersonal och 

sjuksköterskors kunskaper. Vid okunskap hos sjuksköterskor skapas ett risktagande inom 

vården och sämre möjligheter, då en säker diagnostisering, korrekt vård och en säker vård för 

de äldre blir svårare att kunna erbjudas (Huh m.fl., 2012). Upptäckten av ohälsa hos 

patienter inom primärvården visar sig vara låg. Cirka 48 % av äldre patienter som uppsöker 

vård, först efter att de för första gången i sitt liv fått utskrivet och använt antidepressiva 

läkemedel, diagnostiserades med depression. Detta betyder att medicin blivit utskriven, utan 

att en diagnos ställts. Hoover m.fl., (2010) ställer sig frågan om det kan vara så att den 

ökande andelen användare av antidepressiva läkemedel, gör att fler och fler äldre uppvisar 

depressionssymtom. 

  

Anhöriga men även sjuksköterskor och övrig vårdpersonal erfar att äldres bekymmer inte 

alltid tas på allvar, och att det finns en förutfattad mening om att psykisk ohälsa hos äldre är 

något normalt, samt att drabbas av psykisk ohälsa är naturligt på grund av högre ålder. 

Dessutom anser äldre att de inte blir tagna seriöst av vårdpersonal, när de uppsöker vård. 

Erfarenheten sjuksköterskor har vid vård av äldre, är att de gör så gott de kan, trots att 

vårdpersonalen har en utmaning eftersom de har hand om för många patienter. Att 

sjuksköterskor gör så gott de kan upplever också äldre, och det skapar en större förståelse hos 

äldre att inte få hjälp och bli hörd direkt (McCormack & Skatvedt, 2017). Stress infinner sig 

både hos den enskilde äldre med psykisk ohälsa, men även hos dennes anhöriga. Anhöriga 

som skall ta hand om sina anhöriga med psykisk ohälsa anser att det är både fysiskt och 

emotionellt betungande. Anhöriga var inte beredda på den rollförändring som sker där det 

nu handlar om att ta om hand om sina äldre familjemedlemmar, istället för tvärtom, så som 

det alltid varit tidigare i livet. Dock upplever de anhöriga en tacksamhet för att kunna göra en 

insats. De anhöriga känner också en lättnad över att de kan tala med sin familj där både 

syskon, partner och barn ingår. Lättnaden består i att få en chans till stöttning i arbetet med 

att hjälpa sin äldre anhöriga (McCann, Bamberg & McCann, 2015). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Då detta examensarbete beskriver möten mellan sjuksköterskor och äldre, så har den valda 

teorin valts att utgå ifrån Erikssons caritativa teori (1999) då denna teori anses vara lämplig 
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att utgå ifrån vid möten och vid vårdande av äldre med psykisk ohälsa. Det valda teoretiska 

perspektivet kommer också att användas senare i resultatet i detta examensarbete. Att ha ett 

lidande innebär en kränkning, och att det är ovärdigt människan att ha ett lidande. Detta då 

det inte är ovanligt att en lidande person är olycklig och upplever skam över sitt lidande, och i 

Erikssons caritativa vårdteori utifrån Eriksson (1999) beskrivs också att det uppstår problem 

när en person inte kan tillgodose sina behov. Patienten beskrivs som den lidande människan 

och tre former av lidande beskriver detta lidande som sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. De tre formerna beskrivs olika beroende på var ursprungskällan till lidandet 

finns. Sjukdomslidande beskrivs som symtom och problem som uppstår till följd av en 

sjukdom, där äldre kan uppleva ett själsligt och andligt lidande förorsakat av en upplevelse av 

skam och skuld i samband med sin sjukdom eller behandling. Livslidande kopplas till 

människans befintlighet och är en grundläggande hållning till personens liv där aktivitet och 

prestation är centralt. Äldre upplever avsaknad av att kunna socialisera med omgivningen 

och omvärlden, på grund av sin sjukdom (Eriksson, 1999). Vårdlidande innebär att patienten 

blir lidande till följd av brister eller ofullständigheter av vård och behandling av hälso- och 

sjukvården. Exempel är utebliven vård som är ett vårdlidande och där upplevelse av en 

kränkt värdighet framkommer. En människa som lider av smärta eller olycka, borde kunna 

accepteras av omgivningen och inte mötas med förakt. Lidandet innebär en pina och vånda, 

men att lida kan även innebära att kämpa eller att utstå och acceptera sitt lidande. Individen 

har dock möjlighet att uppleva hälsa även om sjukdom eller lidande uppkommer, så länge 

lidandet är hanterbart för individen. Patienten bär på en rädsla, ångest och oro inför sitt 

lidande. Lidande är dock inte alltid synonymt med ångest om patienten accepterat sitt 

lidande (Eriksson, 1999). 

2.6 Problemformulering 

Psykisk ohälsa skall inte ses som en naturlig del av åldrandet, utan istället som ett allvarligt 

hot mot människans rätt till ett värdigt liv. Därför behöver kunskapen om äldres psykiska 

ohälsa förbättras. Forskning visar att andelen äldre med psykisk ohälsa ökar. I och med detta 

ställs högre krav på sjuksköterskor att kunna se symtom på psykisk ohälsa hos äldre. Detta är 

en förmåga som sjuksköterskan inte alltid har, då upptäckten av psykisk ohälsa hos äldre är 

låg. Sjuksköterskan kommer ofta i kontakt med äldre med psykisk ohälsa, dock får inte äldre 

alltid berättigad vård. Detta kan bero på avsaknad av kunskap eller tid för att kunna bemöta 

äldre med psykisk ohälsa. Sjuksköterskan som möter dessa patienter skall hjälpa dem att bli 

sedda som en individ och inte enbart som sin psykiska ohälsa. Brist på hjälp, kompetent vård 

samt tid kan innebära en ökad risk för lidande i olika former såsom sjukdomslidande, 

livslidande samt vårdlidande. Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården kommer att 
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komma i kontakt med äldre som har en eller flera sjukdomar, samt psykisk ohälsa. Detta 

innebär ett ökat behov av en fördjupad kunskap att upptäcka psykisk ohälsa hos äldre. Med 

fördjupad kunskap hos sjuksköterskan skapas förhoppningsvis förutsättningar för att kunna 

känna igen olika uttrycksformer för lidande och även kunna möta äldre som har någon form 

av lidande. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa. 

4 METOD 

Designen i detta examensarbete var av kvalitativ ansats och analysmetoden som valdes var en 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt (Evans, 2002). Den beskrivande 

syntesen avsåg att skapa en syntes av data från tidigare studier på ett objektivt sätt, med så 

lite tolkning som möjligt, för att på så sätt kunna skapa nytt material av tidigare forskning. 

Friberg (2012) beskrev vidare att syftet med en kvalitativ ansats är att få ökad kunskap och 

förståelse, för individens hela livssituation. Detta innefattade upplevelser, erfarenheter samt 

behov och förväntningar hos individen. Därför har denna ansats valts till examensarbetet, då 

metoden lämpade sig bäst gällande att beskriva just erfarenheter och möten mellan 

människor. Evans (2002) beskriver att en litteraturstudie innehåller kvalitativa artiklar som 

systematiskt sökts fram, kritiskt granskats och sammanställts efter ett problemområde eller 

ämne. I detta examensarbete har 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserats. Evans 

(2002) metod utfördes i fyra steg, där steg ett var att söka vetenskapliga artiklar som 

motsvarade både inklusionskriterierna och examensarbetets syfte. Det andra steget var att 

läsa artiklarna flertalet gånger för att säkerställa att relevanta nyckelfynd som valdes ut också 

svarade an på syftet. Fortsättningsvis var det tredje steget att utifrån nyckelfyndens likheter 

och skillnader skapa teman och subteman. Det fjärde steget innebar att en beskrivning av 

fenomenet utformades, där varje tema skrevs ned med härledning tillbaka till originaltexten. 

Resultatet beskrevs genom att beskriva alla teman och subteman med citat från 

originalstudien i en syntes. 
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4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamling genomfördes med hjälp av CINAHL Plus och PubMed, som är 

fulltextdatabaser. Artiklarna som valdes skulle vara vårdvetenskapliga, för att säkerställa att 

artiklarnas relevans kunde kopplas till syftet. MeSH-termer användes för att hitta 

synonymord på engelska till det ordet [erfarenhet]. Samtliga sökord återfinns i bilaga A. De 

booleska operatorerna AND och OR användes för att kombinera sökord på olika sätt och på 

så sätt generera största möjliga sökresultat. 

 

Examensarbetets inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara utgivna tidigast 2005 och 

skrivna på engelska. Utgångspunkt var att artiklarna var Peer-Reviewed vilket innebär att en 

artikel genomgått en granskning av i ämnet sakkunnig forskare. Artiklarna skulle vara av 

kvalitativ ansats och beskriva sjuksköterskans erfarenhet av vård av äldre med psykisk 

ohälsa. Artiklar från årtal 2005 valdes att inkluderas i examensarbetet, då artiklarna efter att 

de granskats, visat på att beskrivningen av erfarenheter och upplevelser inte skiljt sig åt från 

artiklar utgiven fram till 2018. Artiklar med kvantitativ ansats valdes bort, detta på grund av 

att vald analysmetod endast tillåter artiklar med kvalitativ ansats. Även de artiklar som utgått 

från patienters eller anhörigas perspektiv valdes bort till resultatet, då syftet med 

examensarbetet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter. De artiklar som valdes för 

detta examensarbete återfinns i bilaga B. 

 

För att avgöra om artiklarna höll medel eller hög kvalitet och därmed var lämpliga för 

examensarbetet gjordes en kvalitetsgranskning utifrån (Friberg, 2012). Anledningen till 

granskningen av artiklarna var bland annat att se om artiklarna höll tillräcklig hög kvalitet 

för att tas med i examensarbetets resultat. Kvalitetsgranskningsfrågorna går att utläsa i 

bilaga C, där en översikt på samtliga 14 frågor finns. Avgörandet för om artiklarna höll en låg, 

medel eller hög kvalitet utgjordes av vilken totalpoäng artiklarna fått. Totalpoäng mellan 1 - 7 

motsvarade “låg kvalitet”, totalpoäng mellan 8 - 11 motsvarade “medel kvalitet”, och 

totalpoäng mellan 12-14 motsvarar “hög kvalitet”. Inkluderade artiklar erhöll en totalpoäng 

mellan 10 - 14 poäng, se bilaga D för att se varje artikels totalpoäng. 

 

4.2 Analys och genomförande 

Metoden beskrivs enligt Evans (2002) och har utgått ifrån fyra steg. Det första steget var att 

söka fram vetenskapliga artiklar i databaser som besvarade syftet för examensarbetet (se 4.1). 

För att kunna identifiera och plocka ut nyckelfynd från artiklarnas resultat lästes dessa flera 
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gånger. På så sätt skapades en uppfattning om vad artiklarna övergripande handlade om och 

även vilket område som behandlades primärt. Nyckelfynd som valdes svarade väl an på 

syftet. Dessa skrevs ned ordagrant på sitt originalspråk i kalkylark. Totalt identifierades 134 

nyckelfynd. När alla nyckelfynd plockats ut och blivit inskrivna i dokumentet numrerades 

artiklarna och nyckelfynden fick en gemensam färg utifrån vilken artikel de kom ifrån. Sedan 

lästes varje nyckelfynd och blev tilldelat ett preliminärt tema efter det centrala i fyndet för att 

senare i processen lättare kunna urskilja likheter och skillnader. Därefter identifierades de 

nyckelfynd med samma teman och sorterades in i en tabell. I denna fas kunde likheter och 

skillnader ses i de olika studiernas resultat utifrån nyckelfynden. Genom att jämföra teman 

och gå tillbaka till nyckelfynden och dess artiklar kunde ett mer precist tema skapas. 

Slutligen när alla nyckelfynd fått ett definitivt tema lästes allt igenom igen för att kunna börja 

urskilja subteman. Dessa växte fram genom att likheter i nyckelfynden från varje tema 

identifierades och fördes samman. I det fjärde och sista steget utformades en beskrivning av 

fenomenet. Detta på så sätt att de teman som valts kunde härledas tillbaka till orginaltexten, 

genom att alla teman kunde beskrivas med exempel från originalstudien. 

1. Exempel på nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

It should be mandatory that you have some form of 

training, not just what the illness is about, but ways of 

actually being able to nurse properly and to talk to the 

patient, ways of dealing with patients that you might find 

difficult.  

 

Oro för de äldres 

hälsa 

 

 

Hinder för relation 

 

 

 

 

 

 

 

Bristande kunskap  

 

 

 

Bristfällig 

kommunikation 

 

 

Sometimes people just need to talk. So I close my 

computer and just let them talk. They just want someone 

to listen to them, but it is difficult when we do not speak 

the same language. 

 



12 

4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet följer de etiska regler och föreskrifter i enlighet med CODEX (2018), vilket 

innebar att examensarbetet inte är plagierat genom att avsiktligen förvränga eller plagiera 

data eller publikationer utan att ange källan. Författarna har därför i detta examensarbete 

alltid hänvisat till källan genom att referera enligt APA. Materialet i detta examensarbete har 

varit beprövat i etiska forskningsnämnder, och artiklar som är Peer-review har använts. De 

citat som använts har valts att inte översättas till svenska, detta för att undvika tolkningsfel. 

Dock har lexikon använts vid svåra engelska ord. Valt material har lästs igenom flertalet 

gånger för att kunna genomföra analysen enligt vald metod. 

5 RESULTAT 

I resultatet kommer de teman och subteman som framkommit att presenteras. Analysen har 

skett utifrån Evans metod, och utifrån examensarbetets syfte att beskriva sjuksköterskans 

erfarenhet av att möta äldre med psykisk ohälsa. Skapade teman är hinder för relation, med 

subteman bristfällig kommunikation och stigmatisering. Vidare är det andra temat oro för de 

äldres hälsa med subteman bristande kunskaper samt brist på tid och resurser. 

2. Teman och subteman 

TEMA SUBTEMA 

Hinder för relation Bristfällig kommunikation 

Stigmatisering 

Oro för de äldres hälsa Bristande kunskaper 

Brist på tid och resurser 

 

5.1 Hinder för relation 

Sjuksköterskor hade svårt att kommunicera med äldre om psykisk ohälsa, vilket skapade en 

barriär att lyckas i vårdandet. Att sjuksköterskor erfor denna kommunikationsbarriär 
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berodde på att sjuksköterskor hade förutfattade meningar om äldre med psykisk ohälsa, samt 

att äldre med psykisk ohälsa stigmatiserades av sjuksköterskor. Dessa två faktorer bidrog 

också till äldres utsatthet, som bland annat påvisar att äldre får alldeles för mycket medicin. 

De två subteman som beskriver detta är bristfällig kommunikation samt stigmatisering. 

5.1.1 Bristfällig kommunikation 

Sjuksköterskor erfor osäkerhet och att de inte var kvalificerade att tala med äldre om psykisk 

ohälsa, och uttryckte att det var lättare att använda sig av humor vid samtal för att på så vis 

undvika få frågor om psykisk ohälsa. Att ha ett empatiskt kommunikationssätt ökade äldres 

chanser att uttrycka sina upplevelser om sin psykiska ohälsa. Sjuksköterskor erfor att 

kommunikation var av större vikt, än att bara jobba rutinmässigt (Liebel och Powers (2013) 

Sometimes people just need to talk. So I close my computer and just let them talk. They 

just want someone to listen to them, but it is difficult when we do not speak the same 

language. So you get to all the clinical stuff later. The emotional stuff is just as important. 

(Liebel och Powers, 2013 p. 453).  

När sjuksköterskan ibland hade svårt att kommunicera med äldre kunde sjuksköterskan 

använda sig av olika strategier som ökade chansen för kommunikation. En sådan strategi var 

att äldre som led av depression kunde skriva en lista till sjuksköterskan innan läggdags. 

Denna lista kunde innehålla önskningar om vad som skulle hända, eller göras dagen efter. 

Andra önskningar som ofta framkom var vem äldre ville ringa, vad de ville läsa eller vilket tv-

program som inte fick missas. Detta gav förutsättningar och möjligheter för äldre att ha 

något att se framemot och därmed få en positiv känsla, samt att sjuksköterskans chanser till 

kommunikation ökade, då sjuksköterskan upplevde att äldre uppskattade denna strategi och 

öppnade upp sig mer. Att därmed använda kommunikation som ett verktyg till att upptäcka 

tecken på psykisk ohälsa ansåg sjuksköterskor skulle vara till stor hjälp i deras dagliga arbete 

(Waterworth, Arroll, Raphael, Parsons & Gott, 2015).  

 

Sjuksköterskor erfor att det var av stor vikt att kunna kommunicera med äldre som lider av 

psykisk ohälsa, och att kunna minska deras rädsla och osäkerhet och därmed kunna undvika 

aggression. Sjuksköterskor tyckte också det var speciellt svårt att kunna informera äldre om 

varför de skulle ta en viss medicin, när inte läkare fanns på plats för detta (Griffiths, Knight, 

Harwood & Gladman, 2014). En del sjuksköterskor ansåg dock att vissa av deras kollegor 

visade negativ attityd mot äldre vid kommunikation. Detta kunde bero på att äldre ofta 

klagade på sin situation, vilket gjorde att vissa kollegor slog av sin emotionella sida vid 

kommunikationen för att istället bara fokusera och utföra sina basala arbetsuppgifter. Just 

bristande kommunikation och ett icke adekvat samarbete mellan professioner, upplevdes av 
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sjuksköterskorna som en svårighet i arbetet. Detta speciellt då sjuksköterskor erfor att en god 

kommunikation om patientens tillstånd mellan professionerna med tydlig information var 

viktigt, samt en hjälp för sjuksköterskor i att kunna kommunicera vidare den viktiga 

informationen till de äldre om dennes tillstånd och planerade vård (Arnold & Mitchell, 

2008).  

5.1.2 Stigmatisering 

Stigmatisering var ett dolt ämne som inte sjuksköterskor helst talade med äldre om. 

Sjuksköterskor berättade om att äldre upplevde att de slösade bort personalens tid ifall deras 

psykiska upplevelser skulle komma fram. Det fanns en uppfattning hos äldre sjuksköterskor 

att speciellt yngre sjuksköterskor inte skulle ha förståelse för om äldre berättade om sin 

upplevda aktuella psykiska situation (Murray m.fl., 2006). Denna brist på förståelse berodde 

troligen på att erfarna sjuksköterskor var bättre på att se hela den äldre, och inte bara den 

äldres psykiska ohälsa. Mer erfarna sjuksköterskor trodde att yngre sjuksköterskors 

stigmatisering av äldre med psykisk ohälsa, kunde bero på att yngre sjuksköterskor ansåg att 

när individer åldras och blir äldre, så är det normalt att drabbas av psykisk ohälsa. Mer 

erfarna sjuksköterskorna upptäckte ofta en skam hos den äldre som denne upplevde över sin 

psykiska ohälsa. Sjuksköterskor visste dock också att äldres ovilja att våga tala om sin 

psykiska ohälsa och därmed inte uppsöka vård, berodde på att äldre hade ett eget inre 

motstånd att uppsöka vård vid psykisk ohälsa. Sjuksköterskor fick ofta höra äldre berätta att 

de äldre uttryckte “I am being silly” eller “I don´t want to trouble anybody” (Murray m.fl., 

2006, p .1367).  

 

I mötet med yngre sjuksköterskor löpte äldre större risk för stigmatisering med att få en 

stämpel att vara exempelvis schizofrena. Denna stigmatisering visade sig exempelvis genom 

att yngre sjuksköterskor upplevde äldre som stroppiga, aggressiva eller förvirrade om de inte 

hade lust att höra efter vad som sades från de yngre sjuksköterskorna. De angav att de 

omedvetet gav äldre denna stämpel och inte tog hänsyn till de bakomliggande orsakerna till 

den psykiska ohälsan. Exempel på denna stämpel var att mer erfarna sjuksköterskor ofta fick 

information vid skiftöverlämning om hur patienten agerat under dagen. Detta skedde också 

troligen omedvetet, och att det var lättare som ny sjuksköterska att berätta om äldres 

agerande än deras psykiska tillstånd (Arnold & Mitchell, 2008). Sjuksköterskor som arbetade 

i många länder i Asien uttryckte att det är otänkbart att acceptera äldre med psykisk ohälsa. 

En förklaring till denna icke acceptans och stigmatiseringen av psykisk ohälsa, var att det 

kunde ge förödande konsekvenser och skam för hela familjen och hela släkten. Denna skam 

berodde enligt sjuksköterskor på att det i Asien var äldre kvinnor som drabbades av psykisk 
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ohälsa, och att äldre kvinnors barn skulle hjälpa till att vårda sin mor för dennes psykiska 

ohälsa var otänkbart, då detta skulle skapa sämre möjligheter i yrkeslivet för deras barn på 

grund av allmän stigmatisering som fanns (Murray m.fl., 2006).  

5.2 Oro för de äldres hälsa 

Analysen har visat att det inte fanns tillräcklig kunskap hos sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal i arbetet med äldre med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor upplevde sig inte ha 

eller få den tid de behövde för att kunna ge äldre tid att prata när de möttes, eller att erbjuda 

den vård de äldre hade rätt till, vilket delvis kunde härledas till arbetsbelastning samt 

arbetsmiljörelaterade faktorer. Två subteman framkom bristande kunskap samt brister på tid 

och resurser. 

5.2.1 Bristande kunskap 

Sjuksköterskor var tveksamma gällande deras sätt att möta samt ge omvårdnad till äldre med 

psykisk ohälsa. Erfarenheten hos sjuksköterskor var att äldre med psykisk ohälsa var i behov 

av professionell psykiatrisk vård, istället för deras hjälp på en vanlig vårdavdelning. 

Sjuksköterskors erfarenhet var också att de blev påtvingade att vårda äldre med psykisk 

ohälsa, men att äldre mest tar upp deras tid utan att få korrekt hjälp (Harrison & Zohhadi, 

2005). Att kunna se skillnaden mellan depression, sorg och lidande kunde vara svårt och 

sjuksköterskors åsikter var att deras kunskaper om psykisk ohälsa inte var tillräckliga, vilket 

var en anledning till varför sjuksköterskor ansåg att äldre kunde få bättre hjälp av den 

professionella psykiatrivården. Sjuksköterskor erfor alltså att de kunde se och visste att det 

var något som inte stod rätt till hos äldre, men att de inte förstod symtomen då deras 

kunskaper inte var tillräckliga. På grund av denna okunskap fick inte äldre den vård som de 

är berättigade till (Atkin, Holms & Martin, 2005). 

And the root of the problem is basically our education, we don’t know enough about 

mental conditions for us to screen and identify and therefore treat, and that’s our 

problem, resources aren’t available for us to be able to do that. “And we don’t, we don’t 

know enough about psychiatric illnesses to pick up exactly what it is, we know, that 

person’s not right, we know that. You know, there’s something mentally wrong with them, 

but we won’t know what it is, because our experience isn’t good enough. That’s how I feel. 

(Atkin, Holms & Martin, 2005, p. 1082). 
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Som konsekvens av detta gav sjuksköterskor äldre antidepressiva läkemedel vid tecken på 

psykisk ohälsa, då sjuksköterskor uttryckte att de inte kunde urskilja vilket tillstånd den äldre 

befann sig i. En osäkerhet fanns hela tiden om vad som skulle hända om inte äldre fick dessa 

antidepressiva läkemedel, och sjuksköterskorna var rädda för vilka biverkningar äldre skulle 

drabbas av om de inte fortsätter ge läkemedlet. Genom detta skulle ytterligare ett problem 

uppstå, då sjuksköterskorna riskerade att behöva hantera eventuella biverkningar och därför 

var det säkrast att ge läkemedlet. Sjuksköterskor visste ibland inte hur de skulle agera och 

hade svårt att undvika att bara se äldres psykiska ohälsa, istället för att kunna se och möta 

hela individen (Iden, Hjörleifsson & Ruths, 2011). 

It should be mandatory that you have some form of training, not just what the illness is 

about, but ways of actually being able to nurse properly and to talk to the patient, ways of 

dealing with patients that you might find difficult. I think if more nurses were confident 

about dealing with it, they wouldn’t shy away from it so much. (Griffiths m.fl., 2014, p. 

523)  

Vårdpersonal som hade mindre vårderfarenhet av aggression och möten av äldre än 

sjuksköterskor, uttryckte önskan om att helst inte behöva varken möta eller vårda äldre med 

psykisk ohälsa (Griffiths m.fl., 2014). Sjuksköterskor hade alltså inte de rätta kunskaperna 

för att ge äldre den vård de är berättigade till gällande psykisk ohälsa, men kunde ge 

grundläggande omvårdnad gällande sömn och matvanor. Detta var bra eftersom sömn och 

matvanor hör ihop med exempelvis depression, och därför frågades ofta äldre om deras 

sovvanor och deras motivation att göra saker. Det visade sig dock vara en barriär att 

överkomma att våga fråga äldre om deras vanor, och att våga fråga om deras psykiska 

tillstånd var bara något erfarna sjuksköterskor med kunskap i ämnet kunde göra 

(Waterworth m.fl., 2015). Sjuksköterskor som var nyligen utbildade visade sig ha svårt att ge 

äldre med psykisk ohälsa bra och snabb omvårdnad, eftersom erfarna sjuksköterskor var 

bättre utbildad på att hjälpa äldre med detta. De nyutbildade sjuksköterskorna tyckte att en 

bredare utbildning gällande även psykiatriska problem var behövligt, då de hade endast liten 

erfarenhet av detta (Harrison & Zohhadi, 2005).  

I samband med detta så fanns det också önskemål hos sjuksköterskor att utveckla sitt 

holistiska synsätt, vilket skulle öka sjuksköterskors självförtroende speciellt bland dem som 

hade svårt att kommunicera med äldre med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor ansåg överlag att 

den okunskap att både möta och vårda äldre med psykisk ohälsa som fanns, var bristen från 

deras utbildning i skolan då det saknades i läroplanen att få relevanta och adekvata 

kunskaper om psykisk ohälsa. Det fanns också avsaknad av att tidigt kunna upptäcka och se 
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symtom på generell psykisk ohälsa (Arnold & Mitchell, 2008). Äldre som led av kognitiv 

svikt, speciellt äldre med en demenssjukdom tyckte sjuksköterskor var svårast att bemöta och 

hjälpa. Detta både på grund av att det var svårt att veta orsaken till demenssjukdomen, men 

också för att det var ett tidskrävande arbete att se efter dessa äldre. I jobbet med att hjälpa 

äldre med kognitiv svikt var det därför viktigt för sjuksköterskor i det dagliga arbetet att 

samråda med andra professioner. Sjuksköterskor visste dock att bara utbildning i sig inte 

skulle öka exempelvis deras omvårdnadskunskaper, utan att även arbetslivserfarenhet var av 

stor vikt (Atkin m.fl., 2005). En fördjupad kunskap och att kunna fylla kunskapsluckorna var 

därmed en av sjuksköterskornas största önskan. Speciellt då sjuksköterskor hade svårt att 

förklara för äldre att exempelvis depression är en sjukdom, och att de behövde professionell 

vård, trots att äldre berättade att de skulle uppfattas som galna människor om de tog denna 

kontakt. Men sjuksköterskor var också i stort behov av denna kunskap och utbildning då de 

allt för ofta kopplade ihop psykisk ohälsa med något demensrelaterat hos äldre (Lu & Hsieh, 

2012).  

5.2.2 Brist på tid och resurser 

Sjuksköterskor erfor att de spenderar mycket tid med basal omvårdnad, men fick då istället 

mindre tid till att verkligen tala med patienterna, trots att sjuksköterskor ansåg att mer tid till 

samtal skulle reducera behovet av läkemedel för äldre. Att som sjuksköterska inte ha 

tillräckligt med tid reducerade också chanserna att upptäcka tecken på psykisk ohälsa. När 

inte tid fanns så fanns det heller inte tid att utvärdera och följa upp äldres vårdplanering, 

vilket skapade onödigt lidande för de äldre. Det innebar att det blev svårt för sjuksköterskan 

att veta status hos äldre i omvårdnaden och vilka behov den äldre har. Det fanns också en 

tydlig syn hos sjuksköterskor att fokus i deras dagliga arbete låg på att hjälpa (McCabe m.fl., 

2009). Men i de mest klara och självklara fallen där sjuksköterskor själv upptäckte eller såg 

tydliga tecken på att äldre kände sig deprimerade hade inte sjuksköterskor tid att ta tag i 

saken. En av sjuksköterskorna uttryckte att “You`ll notice them but you think, oh yeah, I´ll 

do something about that, you haven`t got time” (McCabe m.fl., 2009, p.57). Under sina 

arbetspass menade sjuksköterskorna att de hade väldigt mycket att göra, och att 

tillgängligheten för dem till patienten blev väldigt begränsad. Detta ledde till att 

sjuksköterskor hade svårt att upptäcka tecken på exempelvis depression då den mesta av 

deras arbetstid gick till att ta itu med andra sysslor som inte var lika patientnära, till exempel 

pappersarbete, kontakt med kommunen och annat arbete vid datorn. Många sjuksköterskor 

var ärliga med att ta upp problematiken med att mycket av deras tid gick till de patienter som 

gjorde mest väsen av sig och uppvisade svårare symptom av depression än de som var tysta 

och inte syns så mycket. Detta kunde leda till att de tysta patienterna glömdes bort och blev 

än mer deprimerade (McCabe m.fl., 2009). 
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Sjuksköterskors vardag bestod alltså av exempelvis för mycket dokumentation, vilket 

skapade resursbrist och sjuksköterskorna fick ibland inte chans att fysiskt möta de äldre. 

Som tidigare nämnt används läkemedel som den enda formen för behandling hos äldre med 

psykisk ohälsa, detta då det var en enkel lösning, tidsbesparande men det var också på grund 

av resursbrist. Sjuksköterskors önskan var att slippa stå med svåra beslut och därmed minska 

risken för felbedömningar hos äldre med psykisk ohälsa, och därför var det viktigt för 

sjuksköterskor att andra resurser från fler professioner hjälpte till vid konsultation och beslut 

i äldres vårdplan (Iden m.fl., 2011). Sjuksköterskor upplevde att det var deras ansvar att ta 

hand om äldre med psykisk ohälsa, men att de inte fick tillräcklig med stöttning från 

sjukvårdssystemet på grund av resursbrister, och då var det svårt att utföra omvårdnaden på 

ett bra sätt. Därför upplevdes både en känsla av otillräcklighet att både kunna identifiera 

problem i vården av äldre, samt att få en insikt i hur vården kunde förbättras (Harrison & 

Brandling, 2009). En samstämmig syn var att resursbrister aldrig kunde bli den äldres 

problem, och att resursbrister aldrig fick påverka möten och omvårdnaden av äldre 

Sjuksköterskornas erfarenhet var därför att en holistisk syn var viktigt (Liebel & Powers, 

2013). 

 

When I walk into somebody’s house, it’s all about the patients. It’s their 

environment and I’m there as a visitor. And you take that opportunity to do 

everything you can with them in the time that you have. It’s the holistic view 

of what nursing is about. (Liebel & Powers, 2013, p. 456.).  

Sjuksköterskors uppfattning var också att när äldre fick färre hembesök på grund av 

resursbrist eller när de äldre ständigt fick möta ny inhyrd personal som orsak till 

resursbrister så försvårades förutsättningarna att skapa ett terapeutiskt förhållande (Liebel & 

Powers, 2013) 

6 DISKUSSION 

Diskussionen kommer att innehålla en resultatdiskussion, en metoddiskussion samt en 

etikdiskussion. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av detta examensarbete har visat på att det fanns många olika erfarenheter hos 

sjuksköterskor i mötet med äldre med psykisk ohälsa. Till viss del kunde detta härledas till 

svårigheten med kommunikation mellan sjuksköterskor och äldre, vilket riskerade bli grund 

för stigmatisering. Att ge äldre chans att genom rätt behandling hos exempelvis en terapeut 

och få kännedom om sin psykiska mekanism, och därigenom öka sin chans att bättre 

acceptera sin psykiska ohälsa var viktigt. Detta kunde skapa förutsättningar för bättre 

kommunikation mellan sjuksköterskor och äldre, om de äldre redan innan mötet inte 

upplevde sin psykiska ohälsa negativt (Mattsson, 2014). En bättre kommunikation från 

sjuksköterskan kunde också ändra förutsättningarna av användandet av läkemedel till äldre, 

genom att bidra till mindre användning. Äldres användande av läkemedel visade sig vara 

högt, och en enkel lösning i omvårdnaden (Idén m.fl., 2011). Bättre kommunikation hos 

sjuksköterskor att ge äldre anpassad och personcentrerad vård var viktigt, på så sätt att låta 

äldre känna sig sedda och hörda. Det skulle gå i linje med en av sjuksköterskans 

grundläggande omvårdnadsansvar som är att hjälpa patienten att få bli lyssnad till och få 

sina behov uppfyllda (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). God kommunikation och att vara 

en god lyssnare som sjuksköterska belyste Eriksson (1999) då detta skapade en chans för 

äldre att uppleva hälsa istället för ohälsa. Att sjuksköterskor inte vågade öppet tala om 

psykisk ohälsa med äldre innebar att en stigmatisering skapades, vilket gav upphov för 

konflikter. Sjuksköterskor som trodde att genom att inte vilja eller orka se problemet och 

arbeta på sina kommunikationsfärdigheter, och hellre valde att använda medicinering som 

vårdalternativ, gav ett sämre vårdalternativ för äldre med psykisk ohälsa vilket i sig skapade 

konflikter. Resultatet visade att yngre sjuksköterskor visade tendens till att kategorisera äldre 

patienter, allt utefter hur pass medgörliga de uppfattades. Äldre med psykisk ohälsa fick 

heller inte alltid den vård som de är berättigade till, utan de riskerade istället bli ett “problem 

som skall tas hand om” av dessa yngre sjuksköterskor.  

Att inte kunna erbjudas adekvat vård går emot hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) då 

det stadgas i § 2 kap.2 att målet för hälso- och sjukvården är att ge en vård på lika villkor för 

alla, och med respekt för alla människors lika värde. Dessutom har det framkommit att 

osäkerheten hos sjuksköterskor kring att se hela patienten, och inte bara den psykiska 

ohälsan hos äldre är stor. Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrev 

att sjuksköterskans grundläggande förhållningssätt till patienten låg till grund för mötet med 

patienten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Att besitta ett grundläggande 

förhållningssätt kontinuerligt hos sjuksköterskor var viktigt, då psykisk ohälsa inte var något 

statiskt och om människor mår bra vissa perioder, så kunde de också drabbas av 

återkommande psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att komma ihåg att äldre som tidigare 
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drabbats av psykisk ohälsa, och som fått korrekt hjälp av vårdpersonal tidigare och inte 

utsatts för att bli kategoriserad eller dömda på förhand, inte hade samma stigmatiserade 

tankar om psykisk ohälsa (Quinn, Laidlaw & Murray, 2009). 

 

Resultatet visade på att sjuksköterskor kände osäkerhet när det gällde att se tecken på 

psykisk ohälsa hos äldre, och att kunna erbjuda korrekt vård som äldre är berättigade till. Det 

är problematiskt att sjuksköterskor kände osäkerhet kring att ge äldre med psykisk ohälsa en 

god och säker vård. Risken om sjuksköterskor upplevde osäkerhet kring att kunna erbjuda 

äldre berättigad vård, var att äldre riskerade dö i förtid. Att känna osäkerhet i sin 

yrkesutövning kom i konflikt med de riktlinjer som fanns i kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor, där det angavs att det ingår som krav att kunna 

“uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker informationsbehov eller som har 

speciellt uttalade informationsbehov” (Socialstyrelsen, 2005, s.11). Vid ökade kunskaper och 

bättre bemötande ökade även chansen till en mer adekvat behandling och därmed en säkrare 

vård (Socialstyrelsen, 2010). Detta var också något som Huh m.fl (2012) beskrev då de 

menade att okunskap hos sjuksköterskor, skapade risk för felbedömningar hos äldre 

patienter. Eriksson (1999) ansåg att ett kränkande bemötande skapade ett vårdlidande hos 

patienten, vilket innebar ett onödigt lidande. Hon menade också att ett lidande kopplat till 

vårdandet, kan uppstå om patienten kände sig förbisedd. Detta belyste vikten av ett gott 

bemötande från sjuksköterskor, och detta bemötande fick inte präglas av negativitet. Ett sätt 

för sjuksköterskor att minska sin erfarenhet av osäkerhet var att ta hjälp och samarbeta med 

anhöriga. Anhöriga kunde då även känna en lättnad och inte behöva jaga sjuksköterskan på 

information om aktuellt tillstånd, samtidigt som sjuksköterskan kände sig tryggare i sin 

yrkesutövning (McCann m.fl., 2015).  

 

Vid möjlighet för sjuksköterskor att kunna få ökad kunskap och kännedom om äldre med 

psykisk ohälsa, ökade möjligheten till att bemöta äldre på ett bättre sätt. Äldre fick då också 

möjlighet till att redogöra för sina problem och tankar på sitt eget sätt, samtidigt som 

sjuksköterskor får möjlighet att erhålla information och bilda sig en uppfattning om 

patientens aktuella status. Speciellt sjuksköterskor var positivt inställda till att få möjlighet 

till vidareutbildning och lära sig mer om hur omvårdnaden av äldre med psykisk ohälsa kan 

förbättras. Detta var viktigt för sjuksköterskor att få chans till vidareutbildning, då just 

psykisk ohälsa ofta har det visat sig förknippades med någon fysisk åkomma hos äldre, och 

att fysiska åkommor var lättare att upptäcka än inre psykisk ohälsa (Harrison och Zohhadi, 

2005). Ett ämne som geriatrik upplevdes av många sjuksköterskor ingå i alltför liten 

utsträckning i dagens sjuksköterskeutbildning, och ansvaret för detta ansåg sjuksköterskorna 
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falla på ansvarig institution för sjuksköterskeutbildningen. Frågan som dock kvarstod var 

vem som hade ansvar för att en kunskapsökning skall ske gällande hos exempelvis redan 

utbildade sjuksköterskor. Arbetsgivaren borde ha kunnat se problemet med kunskapsbristen, 

och erbjuda fortbildning men resultatet i studien visade på vissa hinder i detta. Det vore 

eftersträvansvärt att sjuksköterskor som arbetade och bemötte patienter med psykisk ohälsa 

fick så bra fortlöpande utbildning som möjligt, där såväl bemötande som erfarenhetsbaserad 

kunskap är inkluderat. Om sjuksköterskor ansågs icke kunniga i sitt yrkesutövande stadgas 

det i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) i § 29, att verksamhetschefen ansvarar för att 

“säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården 

tillgodoses”.  

Den enskilda sjuksköterskan har också ett ansvar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

enligt (HSL] (SFS 2010:659). Vidare stadgas i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) §2 

kap.6. att “den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller 

hon fullgör sina arbetsuppgifter”. Det skapades många problem om sjuksköterskan bortsåg 

från kravet på sig, att hålla sig själv uppdaterad och söka ny och uppdaterad information som 

fanns för att förbättra sig i sin yrkesroll. Sjuksköterskor använde sig ofta av andra kollegors 

kunskaper eller eftersökte information via internet, då detta var ett lätt och snabbt sätt för att 

få mer kunskap (Arnold & Mitchell, 2008). Vilket visade på att sjuksköterskor tog ansvar för 

egen vidareutveckling. I koppling till detta fanns en rapport från Socialstyrelsen (2013) där 

det framkom att efterfrågan på riktlinjer och omvårdnadshandlingar som verktyg till 

sjuksköterskor i deras yrkesutövande var stort. Vidare beskrevs också att kunskapen och 

kompetensen hos sjuksköterskor, i ämnen gällande geriatrik och äldrepsykiatri måste 

utvecklas. Att kravet på att kunskapen måste höjas stärktes genom Erikssons (1999) 

caritativa teori där yttre evidens bestående av både den vetenskapliga kunskapen och olika 

forskningsresultat tillsammans med en förening av vårdandets ethos huvudet, handen och 

hjärtats logik var viktigt. Annars fanns risk att sjuksköterskan arbetade utifrån gamla 

kunskaper, och äldre inte fick den vård denne är berättigad till. Information som 

framkommit i resultatet var problem som diskuterats och tagits upp i resultatdiskussionen. 

En del var ett välkänt problem som tidigare forskning i tidigare studier också påvisats, att 

sjuksköterskor och även äldre med psykisk ohälsa runt om i världen ville ha en fungerande 

vård oavsett om vårdområdet är tydligt eller inte. Men om det fanns tillräckligt med insatser 

för att minska problemen som fanns var osäkert, och detta borde det forskas vidare på. 

Viktigt att komma ihåg är också att äldre som led av psykisk ohälsa, omfattades av samma lag 

som alla andra äldre, och hade lika stor rätt till kunskapsbaserad vård och omsorg av god 

kvalitet. 
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6.2 Metoddiskussion 

Metod som valts baserade sig på detta examensarbetes syfte, vilket var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet av att möta äldre med psykisk ohälsa. Den metod som använts i 

examensarbetet var systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes som baseras på 

Evans (2002) beskrivande syntes. Metoden har bidragit till att skapa möjlighet att kunna 

förstå och lyfta fram en bredare och djupare förståelse för sjuksköterskors erfarenhet av att 

möta äldre med psykisk ohälsa. Enligt Friberg (2012) ger kvalitativa studier just denna 

möjlighet att skapa en ökad kunskap och bredare förståelse för det som varit i fokus att bli 

studerat. Detta bidrar också till djupare kunskap om sjuksköterskors erfarenheter, som kan 

vara en hjälp vid möten av äldre med psykisk ohälsa och deras behov. Styrkan med den valda 

metoden har varit att examensarbetet utförts efter de fyra olika stegen i Evans metod, genom 

dessa fyra olika steg har denna metod hjälpt till att på ett strukturerat sätt kunna beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter i möten med äldre med psykisk ohälsa. Evans (2002) 

beskrivande syntes har fördel då den ger en tydlig framställan vilka rubriker som skall bli till 

grund för resultatet, vilket ansetts som fördel i detta examensarbete. På sätt underlättades 

framställandet av resultatet, tack vare en strukturerad uppbyggnad.  

 

En svårighet med denna metod har varit processen med att skapa teman och subteman 

utifrån nyckelfynd, utan att egna tolkningar skett. Detta då Evans (2002) beskrivande syntes 

är uppbyggd genom att material som använts inte får tolkas, utan endast beskrivas utifrån 

vad som verkligen kommit fram i resultatet. Tema och subtema fick ändrad benämning 

under examensarbetets process, detta för att alla nyckelfynd skulle passa den slutgiltiga 

rubriceringen av tema och subtema. En trolig orsak till att ändring skett av tema och 

subteman har varit att nyckelfynd varit skrivna på engelska, och därefter har tema och 

subtema skapats på svenska. Ytterligare en utmaning har varit att undvika felöversättningar 

till svenska från engelska, då författarnas modersmål varit svenska. Därför har engelska citat 

behållits och använts. Författarna har också valt att använda sig av lexikon för att slå upp 

svårare engelska ord, vilket är ett bra sätt enligt Östlundh (2012) att hantera språkliga hinder 

som kan uppstå vid översättning från engelska till svenska. Då examensarbetets syfte 

fastställdes påbörjades sökning av relevanta vetenskapliga artiklar. Grunden och 

utgångspunkt i detta examensarbete har varit Fribergs (2012) som beskrivit ett strukturerat 

arbetssätt vid en litteraturstudie, där syftet är att från redan publicerat material skapa en 

bredare uppfattning om ett område. Det blev därför viktigt för författarna att ha ett öppet 

sinne och utesluta förförståelse när artiklarnas abstrakt lästes. Artiklarna har 

kvalitetsgranskats utifrån Fribergs (2012) granskningsmodell med 14 punkter, som återfinns 

i bilaga C. Genomförande av kvalitetsgranskning av samtliga artiklar har även bidragit till att 

öka trovärdigheten i detta examensarbete. Kvalitetsgranskningen av artiklar som använts 
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utfördes innan resultatet skapades, för att öka styrkan i examensarbetets resultat. 

 

Problem som uppstått i datainsamlingen av artiklarna, har varit att översätta ordet 

“erfarenhet” från svenska till engelska. Sökningarna har därför skett med MeSH-termer 

vilket är medicinska ämnesrubriker, som hjälpt författarna att lättare hitta artiklarna. 

Sökterm som använts för att hitta artiklar som beskrev sjuksköterskans erfarenhet är 

[experience] samt [perception]. Men även ordet “view” har använts som fritt sökord, detta för 

att kunna täcka in sjuksköterskors erfarenheter. Målet var att endast använda artiklar som 

inte var äldre än från 2010, för att resultatet skulle utgå ifrån så aktuell forskning som 

möjligt. Under arbetets gång upptäcktes dock att utbudet av relevanta kvalitativa artiklar 

inom examensarbetets område var relativt begränsat, och därför blev sökningen utvidgad till 

artiklar från 2005. Det har dock visat sig att skillnaden gällande erfarenhet hos 

sjuksköterskor vid möten av äldre med psykisk ohälsa, varit liten oberoende om artikeln varit 

från 2005 eller senare. Detta har stärkt giltigheten i de äldre artiklarna som bearbetats i 

resultatet. Styrkan i detta examensarbete var att författarna läst igenom valda artiklar och 

därefter identifierat nyckelfynd. Nyckelfynd skrevs in i en tabell och fick sedan en tillfällig 

färg. Detta arbete var tidskrävande, främst att identifiera likartade nyckelfynd som placerats i 

tabellen och som skulle paras ihop och sedan få samma färg. Det var också tidskrävande att 

sätta in nyckelfynd i rätt tema och subtema, då flertalet nyckelfynd passade under samma 

teman och subteman. Ett tidssparande sätt hade varit att klippa ut nyckelfynd från artiklarna, 

lägga ut dem på ett bord och para ihop dem, för att på så sätt få en bättre överblick än bara på 

en liten datorskärm. Tillslut sammanställdes två teman och fyra subteman som författarna 

tillsammans kom överens om och som passade bäst. 

 

Trovärdigheten i detta examensarbete har varit en viktig utgångspunkt för att resultatet 

skulle bli samma och att tillförlitligheten skulle stärkas om analysen som gjorts i detta 

examensarbete skulle återskapas av någon annan än författarna. Författarna har därför 

arbetat med att säkerställa att genomgångna steg skulle vara reproducerbar, eftersom metod 

och analyssteg skall vara tydligt beskrivna. Detta är enligt Polit och Beck (2012) viktigt för att 

kunna få ett likvärdigt resultat om studien görs om. Det resultat som framkommit i detta 

examensarbete skall kunna återupprepas och kontrolleras för att vara vetenskapligt godkänt i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2016) riktlinjer. Citat har valts ut från resultatdelen i ett 

begränsat antal artiklar, för att kunna stärka både trovärdigheten och tillförlitligheten i 

resultatet. Lundman och Graneheim (2012) beskriver kriterier som bör uppfyllas för att 

kvalitetssäkra examensarbetets tillförlitlighet. De använder begreppen trovärdighet, giltighet 

och överförbarhet. De beskriver att trovärdighet i en studie, handlar om sanningshalten i 

studiens resultat samt i vilken utsträckning författarnas förförståelse kan ha haft en påverkan 
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på analysen. Genom att författarna diskuterat skillnader och jämlikheter i analyserat material 

har förförståelse kunnat minskas. Källkritisk medvetenhet ökar resultatets giltighet i en 

studie, och i resultatet i detta examensarbete har endast sjuksköterskors och övrig 

vårdpersonals erfarenhet beskrivits. Med hjälp av denna litteraturstudie har det varit möjligt 

att beskriva olika sjuksköterskors erfarenheter och möten med äldre med psykisk ohälsa. Det 

har därför varit viktigt för författarna att kunna visa på en helhetsyn i denna studie, då detta 

är en av litteraturstudies syfte (Friberg, 2012).  

Resultatet kan troligen appliceras i svensk hälso- och sjukvård enligt författarna. Detta beror 

på att i resultatet framkom erfarenheter från många olika sjuksköterskor som jobbade i olika 

länder, och att oberoende av vilket land sjuksköterskorna jobbade var erfarenheterna 

likartade. Detta betyder att överförbarheten i detta arbete är ganska hög och att resultatet i 

examensarbetet är möjligt att applicera på svensk hälso- och sjukvård. Polit och Beck (2012) 

beskriver att med överförbarhet skall det vara möjligt att tillämpa resultatet i andra 

populationer än resultatet har sitt ursprung, vilket stärker examensarbetets överförbarhet. 

Datamaterial från denna studie kan överföras till andra studier, då författarna noga beskrivit 

hur datainsamling utförts för att öka studiens trovärdighet. Det är alltid den som utför en 

studie som har ansvar för att ge tillräcklig beskrivande information för att en läsare skall 

kunna överföra information till annat sammanhang. 

6.3 Etikdiskussion 

Enligt tidigare beskrivet har författarna tagit de forskningsetiska principerna i beaktning 

enligt CODEX (2018). De källor som använts i detta examensarbete är refererade enligt 

American Psychological Association, APA-style (2017), vilket gjort att läsaren lätt kan hitta de 

källor som använts. Författarna har haft för avsikt att material på engelska blivit korrekt 

översatt till svenska. Dock finns risk för att feltolkningar av engelsk text skett, och att 

översättningen till svenska därmed kan ha påverkat analysen. Citat i detta examensarbete har 

behållits på engelska för att undvika egna tolkningar. Citat är det enda som valts att citeras i 

detta examensarbete för att kunna lyfta fram den specifika erfarenheten.  
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7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att möta äldre 

med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor står i många fall ensamma och känner osäkerhet hur de 

skall bemöta äldre med psykisk ohälsa, både gällande vad de skall säga och om de 

överhuvudtaget har kunskaper nog. Det är självfallet viktigt för en sjuksköterska att ha 

korrekt kunskap för att kunna möta och vårda äldre med psykisk ohälsa korrekt. Resultatet 

visar att denna okunskap till viss del grundas i den stigmatisering som finns hos 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, beträffande äldre med psykisk ohälsa. Det har blivit 

tydligt att det fortfarande är arbetet av bemötande som är av största vikt. Endast via 

öppenhet hos sjuksköterskor kan det vara så att äldre vågar öppna upp sig och berätta om sin 

psykiska ohälsa och sitt lidande. Okunskap och resursbrist i sjuksköterskans vardag är en 

bidragande orsak till att äldre med psykisk ohälsa inte får den professionella hjälp som de har 

rätt till. Examensarbetets resultat har visat på att en lösning av detta hade varit utvidgad 

utbildning gällande geriatrik inom sjuksköterskeutbildningen, och att lära sig se bortom den 

psykiska ohälsan samt tillvägagångssätt att erbjuda ett välkomnande bemötande som 

sjuksköterska. Vid ett välkomnande bemötande hade kanske äldre direkt vid mötet vågat 

berätta om sina psykiska problem, istället för att enbart berätta om de fysiska problemen och 

låta den psykiska ohälsan falla bort.  

 

Syftet i examensarbetet anses besvarat och författarnas kunskaper i ämnet har avsevärt ökat. 

Författarna anser dock att ämnet kommer att vara än mer aktuellt i framtiden och att mer 

forskning inom området måste till, för att kunna säkerställa ett korrekt bemötande och vård 

av äldre för framtiden. 
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“Nurses' perceptions of care received 
by older people with mental health 
issues in an acute hospital 
environment”. 
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Attitude* AND nurse* (mental 
illness) AND older 
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Abstract available, 
peer reviewed, full 
text, publication 
year 2006-2017. 

“Provision of care for older people 
with co- morbid mental illness in 
general hospitals: general nurses' 
perceptions of their training needs.” 
 
“Primary care professionals' 
perceptions of depression in older 
people: a qualitative study”. 
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Care for depressed older AND 
perception 

3 1 
 

 

Abstract available, 
65+ age, 
publication year 
2005-2017, major 
heading – attitude 
of health 
personnel. 

“Barriers to care for depressed older 
people: perceptions of aged care 
among medical professionals”. 

CINAHL 
PLUS 

Providing care AND elderly 
AND depression 

10 1 
 

 

Publication year 
2008-2017, 80+ 
age, major 
heading 
depression. 

“Providing care to the elderly with 
depression: the views of aged care 
staff”, 

CINAHL 
PLUS 

Quality study AND nurses 
experience AND depression 

5 1       
 

Publication year 
2013-2017, +65 
age, major 
heading 
depression. 

“Qualitative study of nurses' clinical 
experience in recognising low mood 
and depression in older patients with 
multiple long-term conditions”. 

CINAHL 
PLUS 

Nurse perception AND 
geriatric depression  

3 1     
 

Abstract available, 
2013-2017. 

“Home Health Care Nurse 
Perceptions of Geriatric Depression 
and Disability Care Management”. 

CINAHL 
PLUS 

Action research AND mental 
health needs AND older AND 
nurse 

2 2 Publication year 
2005-2017, 
references 

“Professional influences on the 
provision of mental health care for 



 3  

 available, peer-
reviewed.  

older people within a general hospital 
ward”. 
 
“Improving mental health care for 
older people within general hospital 
in the UK”. 

 

 

 

 

 



 4  

BILAGA B – ARTIKELMATRIS 

Titel/Författare/Tid
skrift/Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskningsbetyg 

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

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenhet av att 
möta och vårda 
äldre med 
psykisk ohälsa.  

Tre 
fokusgrupper 
valdes ut med 
totalt 14 
sjuksköterskor. 
Deltagarna blev 
intervjuade 
genom 
inspelning och 
sedan 
transkriberades 
intervjuerna. 

Resultatet visade 
att det finns ett 
stigma gällande 
psykisk ohälsa 
hos 
sjuksköterskor.  
Sjuksköterskorn
a behövde också 
specifik 
utbildning inom 
psykisk ohälsa 
hos äldre, samt 
tillgång till 
specialiserade 
psykiatrisjuksköt
erskor. 

Högt 



 5  

Författare; Atkin, K., 
Holmes, J., & Martin, 
C. 
 

Titel: Provision of care 
for older people with 
co- morbid mental 
illness in general 
hospitals: general 
nurses' perceptions of 
their training needs. 
 

Tidskrift; 
International Journal 
Of Geriatric 
Psychiatry, 20(11), 
1081-1083. 
 

Årtal: (2005). 

Syftet var att 
undersöka 
behovet och 
utbildning och 
träning hos 
sjuksköterskor, 
samt beskriva 
deras 
erfarenheter av 
detta i arbetet 
med äldre som 
led av flera 
former av 
psykisk ohälsa. 

Tre 
fokusgrupper, 
där 19 
sjuksköterskor 
intervjuades. 
Intervjuerna 
transkiberades 
efter 
intervjuerna. 

Sjuksköterskor  
erfor att äldre 
med psykisk 
ohälsa kräver 
mer tid och 
vård. 
Sjuksköterskor  
hade också 
gemensamt att 
de tyckte att de 
saknade 
erfarenhet och 
kunskap att 
vårda äldre 
med psykisk 
ohälsa, samt att 
det låg utanför 
den allmänna 
sjuksköterskan 
s område. 

Högt 

 



 6  

Författare: Griffiths, A., 
Knight, A., Harwood, 
R., & Gladman, J.R. 
 
Titel: Preparation to 
care for confused older 
patients in general 
hospitals: a study of 
UK health 
professionals. 
 
Tidsskrift; Age & Ageing 
 
Årtal: (2014). 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter i 
att förbereda 
sig i arbetet, i 
att vårda äldre 
med olika typer 
av psykisk 
ohälsa. 

Kvalitativa 
semistrukturer
ade intervjuer 
med 60st olika 
yrkesgrupper 
av 
vårdpersonal. 
 

Det fanns en 
uppfattning om 

att brist 
utbildning och 
träning gjorde 

att 
sjuksköterskor 

inte var 
förberedda nog 

på att vårda 
äldre med 

psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskor 
erkände också 

brist på kunskap 
om psykisk 

ohälsa. 
Utbildning av 

att kunna 
hantera 

agiterade äldre 
och aggression 
var av högsta 

önskan. 

Högt 



 7  

Författare: Harrison, A., 
& Zohhadi, S.  
 

Titel: Professional 
influences on the 
provision of mental 
health care for older 
people within a 
general hospital ward. 
 

Tidsskrift: Journal Of 
Psychiatric & Mental 
Health Nursing, 
12(4), 
472-480. 
doi:10.1111/j.1365- 
2850.2005.00868.
x 
 
Årtal: (2005) 
 
 
 
 
 

Syftet var att 
identifiera de 
faktorer som 
sjuksköterskor 
ansåg vara 
relevant i mötet 
med äldre med 
psykisk ohälsa. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 9st 
vårdpersonal. 

Sjuksköterskor 
erfor att äldre 
med psykisk 
ohälsa var 
störande. 
Dessutom erfors 
att hen inte 
hade tillräckliga 
kunskaper att 
hjälpa den äldre 
med psykisk 
ohälsa, och att 
den äldre ofta 
hamnade på fel 
vårdavdelning. 

Högt 



 8  

Författare: Harrison, A., 
& Brandling, J. 

 

Titel: Improving mental 
health care for older 
people within general 
hospital in the UK.  

 

Tidskrift: Nursing and 
Health Science, 11, 293-
300. Doi: 101111/j.1442-
2018.2009.00462 

 

Årtal: 2009 

Syftet var att 
sjuksköterskor 
skulle kunna 
öka 
vårdmöjligheter 
för äldre med 
psykisk ohälsa.  

Fokusgrupper, 
intervjuer och 
observationer 
gjordes.  

Fyra teman 
hittades för att 
öka 
vårdmöjlighete
n. Dessa var 
kulturell 
kännedom, att 
ge vård, 
”coping” med 
problemet samt 
context gällande 
demografi. 

Högt 



 9  

Författare: Hassall, S., 
& Gill, T.   
 

Titel: Providing care to 
the elderly with 
depression: the views 
of aged care staff. 
 

Tidsskrift: Journal Of 
Psychiatric & Mental 
Health Nursing, 
15(1), 
17-23. 
doi:10.1111/j.1365- 
2850.2007.01200 
 

Årtal: (2008) 

Syftet var att 
visa på olika 
vårdpersonals 
inklusive 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
depression vid 
vård av äldre. 
Detta för att 
kunna förstå de 
problem som 
yrkeskategorin 
kan stöta på i 
omvårdnaden 
av de äldre. 

Kvalitativa 
intervjuer med 
17 st 
omvårdnadspe
rsonal. 

Sjuksköterskor 
upplevde att det 
var vanligt att 
äldre hade en 
depression.. 
Dock behövs 
utbildning för 
att upptäcka 
depression hos 
äldre hos 
sjuksköterskan. 

Högt 



 10  

Författare: Iden, K. 
R., Hjørleifsson, S., & 
Ruths, S.  
 

Titel: Treatment 
decisions on 
antidepressants in 
nursing homes: A 
qualitative study. 
 

Tidsskrift: Scandinavian 
Journal Of Primary 
Health Care, 29(4), 252- 
256. 
doi:10.3109/02813432
. 2011.628240 
 
Årtal: (2011). 
 
 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskor
s erfarenhet på 
vårdhem av 
behandling av 
äldre med 
depression. 

Kvalitativa 
intervjuer 
gjordes med 8 
olika 
vårdpersonal. 

Det framgick att 
det var svårt att 
avgöra 
differensen 
mellan 
depression och 
sorg relaterat till 
förlust i hög 
ålder. 
Läkemedel 
användes 
kontinuerligt, 
även om det 
inte var helt 
säkert på att 
läkemedel alltid 
var bästa 
vården. 
Sjuksköterskor 
rapporterade 
dessutom om 
okunskap. 

Högt 



 11  

Författare; Liebel, D. V., 
& Powers, 
B. A. 
 
Titel; Home Health 
Care Nurse 
Perceptions of 
Geriatric Depression 
and Disability Care 
Management. 
 
Tidsskrift; 
Gerontologist, 
55(3), 
448-461. 
doi:10.1093/geront/gn
t 125 
 

Årtal: (2013).  

Syftet är att 
författarna vill 
undersöka hur 
sjukskötersk 
ors erfarenhet 
av att vårda 
äldre med 
psykisk ohälsa. 

Fokusgrupper 
och 
semistrukture 
rade 
intervjuer. 

Att 
sjuksköterskor 
na har en bra 
grund att ta 
hand om äldre 
med psykisk 
ohälsa, men att 
det skulle 
behövas mer 
träning. 

Medel 



 12  

Författare; Lu, L., & 
Hsieh, P.  

 

Titel; Frontline 
healthcare 
providers' views of 
depression and its 
prevention in older 
adults.  

 

Tidskrift; Journal 
Of Clinical Nursing, 
22(11/12), 1663-
1671. 
doi:10.1111/j.1365- 
2702.2012.04276.x 
 
Årtal; (2012) 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
att förhindra 
psykisk ohälsa 
hos äldre.  

Semi- 
strukturerade 
intervjuer 
gjordes med 
25st ur 
vårdpersonal
en. 

Resultatet 
mynnade ut i 
fyra 
huvudsakliga 
områden som 
hindrade 
sjuksköterskor 
att förhindra 
psykisk ohälsa. 
Dessa var brist 
på stöd från sina 
barn, svårighet 
till att anpassa 
sig vid livsoro i 
slutet av livet, 
naturlig 
såbarhet hos 
individen och 
ovilja att 
acceptera en 
sjukdom. 

Högt 



 13  

Författare: McCabe, 
M., Davison, T., Mellor, 
D., & George, K.  
 

Titel: Barriers to care 
for depressed older 
people: perceptions of 
aged care among 
medical professionals. 
 

Tidskrift; 
International Journal 
Of Aging & Human 
Development, 68(1), 
53-64. 
 

Årtal: (2009). 

Syftet var att 
belysa 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
hinder för att 
upptäcka 
psykisk ohälsa 
hos äldre.   

Interjuver 
skedde med 
25st ur 
vårdpersonale
n. 

Resultatet 
visade att fokus 
på vården hos 
äldre ligger på 
fysisk vård. 
Vidare, för lite 
sjuksköterskor, 
brist på 
kontinuitet av 
vård, motstånd 
hos de äldre att 
diskutera 
depression, 
negativ attityd 
hos 
sjuksköterskor. 
 
 

Medel 



 14  

Författare; Murray, J., 
Banerjee, S., Byng, R., 
Tylee, A., Bhugra, D., 
& Macdonald, A. 
 

Titel; Primary care 
professionals' 
perceptions of 
depression in older 
people: a 
qualitative study. 
 

Tidskrift; Social Science 
& Medicine, 63(5), 
1363-1373 
 

Årtal; (2006). 

Syftet var att 
sjuksköterskor 
och övrig 
vårdpersonal 
bättre skulle 
förstå 
patientens 
perspektiv, då 
äldre med 
depression och 
psykisk ohälsa 
inte gärna vill 
söka hjälp 
gällande sin 
psykiska 
ohälsa. 

Djupintervjuer 
genomfördes 
med 18st 
omvårdnadspe
rsonal.  

Äldre personer 
talade inte 
gärna om sin 
psykiska ohälsa, 
speciellt då 
äldre antar att 
psykisk ohälsa 
är något som 
kommer 
automatiskt 
med högre 
ålder. Män 
visade sig vara 
svårare att nå i 
att tala om den 
psykiska 
ohälsan. 
Sjuksköterskor 
trodde dock at 
isolering och 
ensamhet var 
en stark 
bidragande 
faktor.  

Högt 



 15  

Författare: 
Waterworth, S., Arroll, 
B., Raphael, D., 
Parsons, J., & Gott, 
M. A 
 

Titel: Qualitative study 
of nurses' clinical 
experience in 
recognising low mood 
and depression in 
older patients with 
multiple long-term 
conditions. 
 

Tidsskrift;Journal 
Of Clinical 
Nursing,24(17/18), 
2562-2570. 
doi:10.1111/jocn.1286

Årtal: (2015) 

Syftet var att 
utforska hur 
sjuksköterskor 
lärde  
känneteckna 
depression hos 
äldre, som lidit 
av detta länge, 
samt vilka 
strategier de 
använder sig 
av för att stötta 
patienten. 

Djupintervjuer 
via telefon 
gjordes med 
40 
sjuksköterskor 
som arbetade 
på olika 
geografiska 
platser i Nya 
Zeeland. 

Att samtal med 
äldre om deras 
nedstämdhet, 
var inget som 
sjuksköterskan 
kände sig 
bekväm med. 
En del 
sjuksköterskor 
kände de kunde 
ge någon form 
av råd till den 
äldre, med 
andra var 
osäker på vilken 
roll de hade i 
omvårdnadsarb
etet av äldre 
med psykisk 
ohälsa.  

Högt 

 

 

 



 

 

BILAGA C - KVALITETSGRANSKNINGSFRÅGOR 

 

1.  Finns ett tydligt problem formulerat? 

2.  Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Isåfall hur? 

         3.  Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

4.   Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5.   Är metoden tydligt beskriven? 

6.   Är undersökningspersonerna beskrivna? 

7.   Är data tydligt analyserats? 

8.   Har metoden och den teoretiska utgångspunkten ett tydligt samband? 

9.   Är resultatet tydligt beskrivet? 



 

 

10.  Har författarna tolkat resultatet av studien? 

11. Finns det argument som förs fram? 

         12. Finns det tydliga etiska resonemang? 

         13. Finns en tydlig metoddiskussion? 

          14. Finns det en tydlig återkoppling till vårdvetenskapliga antaganden? 



 

 

BILAGA D – UNDERLAG TILL KVALITETSGRANSKNING 

X = 1 poäng 

 Finns  
ett  
tydligt 
problem 
formulerat? 

Finns 
teoretiska 
utgångspu-
nkter 
beskriv-
na? 

Finns det någon 
omvårdnadsvet
enskaplig 
teoribildning 
beskriven? 

Är syftet 
tydligt 
formulerat? 

Är 
met- 
oden  
tydligt 
beskri- 
ven? 

Är 
undersöknings 
personerna 
tydligt 
beskrivna? 

Är data 
tydligt 
analyserat? 

Har metod 
och 
teoretiska 
utgångspu-
nkter ett 
tydligt 
samband? 

Är 
resultatet 
tydligt 
beskrivet? 

Har 
författarna 
tolkat 
studiens 
resultat? 

Finns det 
argument 
som förs 
fram? 

Finns det 
tydligt 
etiska 
resoneman
g? 

Finns en 
tydlig 
metoddis
kussion? 

Finns det 
en tydlig 
återkopplin
g till 
vårdvetens
kapliga 
antagande
n? 

T 
O 
T 
A 
L 
P 
O 
Ä 
N 
G 
 
 
 
 
 

Arnold & 
Mitchell 
(2008) 

X X  x X X X X X X X X X x 13 

Atkin m.fl 
(2005) 

X X  x X X X X X X  X X X 12 

Griffiths 
m.fl (2014) 

X X  x X X X X X X X X X X 13 

Harrison & 
Brandling 
(2009) 

X X X X X X X X X X X X X X 14 

Harrison & 
Zohhadi 
(2005) 

X X  X X X X X X X X X X X 13 

Hassall & 
Gill 
(2008) 

X x X X X X X X X X  x X X 13 

Iden m fl 
(2011) 

X X  X X X X X x   X x X 10 

Liebel & 
Powers 
(2013) 

X X  X X X X X X  X X X X 11 



 

 

Lu & Hsieh 
(2012) 

X X  X X X X X X  X X X X 12 

McCabe 
m.fl (2009) 

X X  X X X X X X   X X X 11 

Murray m.fl 
(2006) 

X X X X X X  X x  X X X X 11 

Waterworth 
m.fl (2015) 

X x X X X X X X X  X X X X 13 
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