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Sammanfattning 
Bakgrund: Tidigare forskning har visat att depression är ett vanligt problem hos 
den äldre befolkningen. Det är ett problem som ofta kan vara svårt för 
vårdpersonalen att upptäcka och därmed behandla, något som orsakar onödigt 
lidande. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer och 
varningssignaler som sjuksköterskan bör uppmärksamma för att underlätta 
identifieringen av depression hos äldre personer. Metod: Artiklar söktes i 
databaser såsom PubMed, PubMed Central, Google Scholar och PsychINFO med 
sökorden: elderly, elderly people, older adults, depression, recognition, 
identification, risk factors och nursing i olika kombinationer. Artiklarna som 
söktes skulle innefatta både män och kvinnor samt endast äldre personer (>60 år). 
Artiklarna analyserades efter bärande enheter, likheter och skillnader. Resultat: 
Två huvudkategorier med underkategoier framkom: 1) Riskfaktorer för depression 
hos äldre, samt 2) Faktorer som påverkar vårdpersonalens identifiering av 
depression hos äldre. Diskussion: Regelbundna kontroller skulle kunna göra det 
lättare för sjuksköterskan att upptäcka depressioner. Dessa kontroller kan göras i 
samband med omläggning av sår eller vid ett inskrivningssamtal. Slutsats: 
Resultat visade att mer erfarna sjuksköterskor hade större förmåga att urskilja 
depressioner, det är därför lämpligt att mindre erfarna sjuksköterskor samarbetar 
med de mer erfarna på en närmre nivå för att på så sätt dra nytta av deras visdom 
och handledning.         
 
Nyckelord: Depression, Äldre, Riskfaktorer, Identifiering, 
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Abstract 
Introduction: Previous research has shown that depression among the elderly is a 
common problem. This is a problem that is difficult for care staff to recognise and 
therefore treat, which cause unnecessary suffering. Aim: The aim of this study 
was to illustrate factors and warning signals that can help the nurse to recognise 
depression in the elderly. Method: Articles was sought in the data bases PubMed, 
PubMedCentral, PsychINFO and Google Scholar with the keywords: depression, 
elderly, elderly people, older adults, recognition, identification, risk factors and 
nursing. The articles sought would contain both males and females and only the 
elderly (>60 years). The texts were analysed for key components, similarities and 
differences. Results: Two main categories with sub categories were found: 1) 
Risk factors for depression in the elderly, and 2) Factors that affect nursing staff’s 
identification of depression in the elderly. Discussion: Regular screenings could 
possibly make it easier for nurses to recognize depression in the elderly. These 
screenings could be done while redressing ulcers or during admission interviews. 
Conclusion:  Results suggest that more experienced nurses have a higher ability 
to recognise depression among the elderly, it would therefore be appropriate for 
less experienced nurses to  co-operate with  more experienced ones, to make use 
of their wisdom and mentorship. 
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BAKGRUND 
 
Hur mår egentligen den äldre befolkningen i dagens samhälle? Enligt svensk 

massmedia lider 400000 äldre i det samtida Sverige av psykiska besvär.  Enligt 

socialstyrelsens överdirektör Håkan Ceders hypotes är en bristande äldrevård och 

isolering av den äldre befolkningen huvudorsaken (1). Många av dessa äldre 

patienter lider av en depression (2). Då sjuksköterskan inom de flesta 

vårdinstanser kommer i kontakt med äldre patienter har de möjlighet att vara de 

första som fattar misstankar om depressionen (3). Mycket tyder på att depression 

hos äldre inte endast är ett svenskt problem.   

         

Till exempel kom forskarna Cepolu et al. (2007 Kanada) i sin tvärsnittsstudie (264 

patienter inlagda på två sjukhus i Montreal), - där syftet var att kartlägga 

diagnostiska metoders pålitlighet - fram till att depression hos äldre är ett vanligt 

problem. Något vanligare bland kvinnor än bland män (4). Samma könsfördelning 

visades i Teachmans tvärsnittstudie (USA 2006), med syftet att utvärdera 

korrelationen mellan åldrande och depression, omfattande 335 fysiskt friska 

personer mellan 18 och 93 år (5). Ytterligare en tvärsnittsstudie (Irland 2006), 

omfattande 195 äldre personer på ett äldreboende av Segulin et al. med syfte att 

utvärdera mätinstrumentet Geriatric Depression Scale - (GDS) visade att det var 

vanligare med depression på äldreboende än i hemmet (6). 

Studier i Nord Amerika har visat att en stor del av patienter som är 60 år och 

därutöver lider av en depression i lättare eller svårare grad (4, 5, 7). Koenig et al. 

(USA 1997) genomförde en prospektiv kohort studie med syfte att jämföra olika 

kriteriesystem för diagnostisering av depression. Resultaten visade att av 460 

äldre inlagda på medicinavdelningar som ingick i deras försöksgrupp, led 10-21% 

av en allvarlig depression, medan 14-25% led av en lättare depression (7). 

Samtidigt tyder siffror på att under 20 % av alla äldre med depression får rätt 

diagnos och därmed relevant behandling (2). 

 

En depressionsdiagnos kan bli försvårad eftersom demens är vanligt inom 

äldrevården. En person med depression kan således få diagnosen demens 



 

(depressiv pseudodemens) och därigenom fel behandling (6). Något som också 

har visat sig vara ett problem är att flera symptom på depression såsom, 

aptitförlust, trötthet och koncentrationssvårigheter ofta visar sig när äldre personer 

blir sjuka, utan att personen egentligen har en depression. Detta kan således 

resultera i att många depressiva symptom riskerar att bortförklaras som ett 

symptom på kroppslig sjukdom (7). Det är därför viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap om hur man skiljer depression från andra åkommor som är vanliga hos 

äldre, för att därigenom kunna ge ett adekvat bemötande och förmedla rätt 

behandling (7).   

 

Depressioner förekommer i alla åldrar, dock är det vanligast hos personer som är 

yngre än 35 år, efter denna ålder minskar antalet stadigt fram till 77-års ålder där 

antalet återigen ökar (5). Beräkningar visar att antalet äldre i Sverige stiger. 

Mängden personer mellan 65-79 beräknas öka kraftigt under de kommande 10 

åren och personer över 80 beräknas efter 2010 att stiga (8). Beräkningar från 

Svenska Statistiska Centralbyrån visar också att medellivslängden hos den 

svenska befolkningen även den ökar, vilket medför att fler uppnår högre ålder (9). 

Detta i kombination med att en persons vårdbehov stiger med åldern (2) medför 

en högre belastning på äldrevården, vilket innebär en risk att sjuksköterskan blir 

ytterligare belastad. 

  

Ett relativt säkert sätt att identifiera depression hos äldre, som inte upptar mer än 

några minuter, kan vara att använda sig av olika sorters mätinstrument. Dessa 

instrument består av ett antal frågor - antalet varierar mellan olika sorters skalor - 

som patienten i fråga kan svara ja eller nej på. En studie av Koenig et al. har visat 

att olika screeningmetoder fick olika resultat beroende på vilka kriterier som 

använts för att diagnostisera depressionen. Studien visade att den ”inklusiva” 

screening metoden som innebar att man räknade alla symptom oavsett om de 

kunde tolkas som symptom på andra sjukdomar, fångade upp mycket större del av 

de som var deprimerade. De screening metoder som var mer diskriminerande 

tenderade däremot att utesluta de med en lättare, eller början till depression. Den 

”exklusivt etiologiska” screening metoden visade sig vara bättre på att särskilja de 

som led av en svår depression än den inklusiva metoden. Metoden innebar att man 
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räknade bort trötthet och matleda, samt de symptom som kunde förklaras som 

symptom på andra sjukdomar (7). Ett problem som har visat sig i de fall där 

sjukvårdspersonal använt sig av formulär såsom Geriatric Depression Scale 

(GDS), Minimum Data Set (MDS) eller Hamilton Anxiety and Depression scale 

(HAD) för att diagnostisera depression, har äldre haft svårt att förstå formulären. 

Dels kan detta bero på kognitiva svårigheter, ålder, synproblem och dels på grund 

av lägre utbildningsgrad. Detta har lett till att forskare har försökt anpassa 

skalorna efter de äldres kognitiva förmåga, ett exempel är den modifierade GDS-

M skalan, som visat sig vara lika pålitlig och användbar som originalet (6). 

Resultaten som visat instrumentens brister stöddes av Koehler et al. (USA 2005), 

som i sin tvärsnittsstudie jämförde olika mätinstruments pålitlighet omfattande 

704 boende på nio olika vårdhem i Massachusetts. Författarna kom fram till att de 

olika mätinstrumenten var otillfredsställande, och i vissa fall saknade viktiga 

komponenter, dvs. frågor inom specifika områden till exempel somatiska 

symptom (10).   

  

Ett ytterligare problem som man påträffar inom vården av äldre är att det finns 

negativa inställningar till användning av läkemedel vid depression, många gånger 

på grund av fördomar och rädsla. Rädsla för att bli beroende, förlora sin 

personlighet, eller för att bli likgiltiga och avtrubbade. Resultat från en studie av 

Givens et al. (USA 2005) omfattande 68 personer över 60 år med syfte att 

undersöka attityder hos äldre gentemot antidepressiva läkemedel, visade också att 

äldre har svårt att tänka sig depression som en sjukdom som kan botas med 

medicin. Resultaten visade att de äldre istället ser depressiva symptom och 

nedstämdhet som en naturlig del av åldringsprocessen (11). Motståndet till 

medicinering kan således leda till att en äldre patients depression blir mer allvarlig 

och långdragen än nödvändigt. 

 

Depressiva symptom såsom djup hopplöshet och bitterhet är vad 

omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee kallar för en mellanmänsklig 

akutsituation. Hon menar att i dessa situationer måste den sjuksköterska som ser 

patientens lidande ingripa för att förebygga och förhindra att situationen förvärras. 

Risken finns att patienten går ner i en djup likgiltig apati, ett tillstånd som kan 
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uppfattas som att patienten helt förlorat initiativet att leva (12).  Det är av stor vikt 

för både patienten och dess anhöriga att problem som depression upptäcks. Det 

kan vara en lättnad för båda parter att veta att det finns en begriplig förklaring till 

symptomen, och därigenom möjlighet till behandling. (3). Sjuksköterskan kan 

således genom adekvata omvårdnadsåtgärder och ett gott bemötande lindra 

lidandet hos patienten, samt hjälpa denna att återfå sin hälsa och livsvilja.       

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer och varningssignaler som 

sjuksköterskan bör uppmärksamma för att underlätta identifieringen av depression 

hos äldre patienter.  

Definitioner: 

Äldre: Man eller kvinna över 60 år. De flesta studier inom ämnet har 60-65 som 

minimiålder, 60 valdes därför för att inte behöva exkludera artiklar av hög kvalitet 

på grund av för låg ålder på deltagarna.    

Depression: I denna litteraturstudie har det amerikanska klassifikationssystemet 

DSM-IV´s definition av depression som en psykisk störning valts: vilket innebar 

att personen har minst fem av följande symptom under minst en tvåveckorsperiod: 

Nedstämdhet, minskad glädje eller intresse, betydande viktuppgång eller nedgång 

>5%/mån, nattliga sömnstörningar, långsam reaktionsförmåga, svaghet eller brist 

på energi, värdelöshetskänslor eller skuldkänslor, nedsatt koncentrationsförmåga 

eller tankeförmåga samt obeslutsamhet, återkommande självmordstankar, tankar 

på döden eller självmordsförsök. Symptomen nedstämdhet och/eller minskat 

intresse/glädje måste vara med. Samtidigt med dessa symptom krävs att 

blanddiagnosen mani/depressivvitet och andra fysiologiska orsaker (demens, 

hyperthyreos mm.) utesluts. Symptomen skall också orsaka personen lidande eller 

nedsatt funktion i arbete eller socialt umgänge. Om en sorgereaktion föreligger 

skall symptomen ha pågått under mer än två månader efter närståendes bortgång i 

kombination med en kraftig funktionsnedsättning (13).    
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METOD 

Design: 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie, för att sammanställa aktuell 

kunskap inom området genom sökning av litteratur. 

Urval: 

Inklusionskriterier: Vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2000 och 2008 

från granskade tidsskrifter på svenska eller engelska, där författarna gjort en 

empirisk studie, som berört identifieringen av depression hos äldre >60 år. 

Studierna skulle omfatta: både män och kvinnor, specifika riskfaktorer för 

depression, samt sjuksköterskans identifiering av dessa. Artiklar som beskrev 

depression i samband med ett specifikt sjukdomstillstånd accepterades endast om 

deras resultat kunde relateras till litteraturstudiens syfte. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades.        

Exklusionskriterier: Depression hos yngre (<60 år), specifik behandling, 

medicinering, eller ett specifikt sjukdomstillstånd i samband med depression. 

Datainsamling: 

Datainsamlingen gjordes via databaserna: PubMed, PubMedCentral, PsychINFO, 

PsychARTICLES, Google Scholar och Cinhal. Dessa databaser valdes eftersom 

de täcker ämnesområdet för litteraturstudien. Sökord som användes var: elderly, 

elderly people, older adults, geriatrics, depression, recognition, identification, risk 

factors, nursing, nurse och caring. Sökorden användes i olika kombinationer med 

boelska faktorer och trunkering för att göra sökningen mer specifik (14). Även 

manuella sökningar gjordes genom att söka i referenslistor på andra vetenskapliga 

artiklar. Detta resulterade i fem artiklar. För databassökningar se sökschema 

(bilaga 1).  

Genomförande/Analys:  

De artiklar valdes ut där titel och abstrakt indikerade att innehållet svarade på 

litteraturstudiens syfte. Utvalda artiklar genomlästes en första gång för 

säkerställning av korrekt visande syfte, därefter följde noggrann genomläsning 
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och kvalitetsgranskning, med avseende syftets och metodens tydlighet, antal 

deltagare, bortfall, bortfalls analys, argumenterande diskussion och 

generaliserbarhet för att bedöma om artiklarna var av god eller medelgod kvalitet, 

samt en artikelöversikt (bilaga 2) för överskådlighet. Artiklarna analyserades 

avseende likheter och skillnader i studiernas resultat. Bärande enheter i artiklarnas 

resultat identifierades och sorterades i kategorier och underkategorier för att sedan 

redovisas (14).    

Etiska övervägande: 

Alla artiklar skulle vara granskade så kallad peer-reviewed (14). Artiklarna skulle 

även ha blivit godkända av en etisk kommite. Alla artiklar som svarade mot syftet 

valdes oavsett om resultatet sammanföll med författarnas förförståelse. 

 

RESULTAT 
 
Depression är enligt samtliga artiklar en orsak till lidande för äldre. Även om 

incidens och prevalens varierar. Ett lidande som leder till en känsla av 

meningslöshet, hopplöshet och nedsatt livskvalitet. Vid analys av artiklar 

framkom två huvudkategorier av betydelse för sjuksköterskans identifiering av 

depression. Riskfaktorer för depression hos äldre och Faktorer som påverkar 

sjuksköterskans identifiering av depression. I den den mest framträdande 

huvudkategorin Riskfaktorer för depression hos äldre framkom fem 

underkategorier Demografiska riskfaktorer, Sociala riskfaktorer, Somatiska 

riskfaktorer, Psykiska riskfaktorer och Kemiska riskfaktorer. I huvudkategorin 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans identifiering av depression framkom tre 

underkategorier, Personalutbildning, Faktorer som påverkar igenkännandet och 

Varningssignaler.  

 

Riskfaktorer för depression hos den äldre 

  
Biderman et al., genomförde en prospektiv studie (Israel 2001) omfattande 361 

äldre personer för att undersöka korrelationen mellan fall och depression. Likaså 
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genomförde Parashos et al. (Grekland 2002) en tvärsnittstudie studie med 682 

deltagare med syfte att kartlägga faktorer som underlättade identifieringen av 

depression hos äldre. Författarna till båda studierna kom fram till likvärdiga 

resultat som visade att ju fler riskfaktorer som personen ackumulerar desto större 

blev risken att utveckla en depression (15, 16). 

 

Demografiska riskfaktorer 

Inom denna underkategori visades de riskfaktorer som ej kan förändras, såsom 

ålder och kön genom tre separata studier. Biderman et al., Parashos et al. samt i  

Schoevers et al. Vars  kohortstudie (Nederländerna 2006) syftande till att jämföra 

olika strategier för prevention av depression hos äldre, kom fram till slutsatsen att 

kvinnor oftare utvecklade depression än män. Det vill säga att kvinnligt kön är en 

riskfaktor (15, 16, 17). En tvärsnittsstudie av Adams Saunders och Auth (USA 

2003) med 234 deltagare från två olika så kallade retirement villages - ett sorts 

äldreboende i form av ett eget mindre samhälle – hade som syfte att undersöka ett 

eventuellt samband mellan ensamhet och depressiva symptom. Resultatet visade 

att män uttryckte mindre depressiva symptom än vad kvinnor gjorde. Den andra 

demografiska riskfaktorn som framkom var hög ålder (18). Resultatet på hög ålder 

som en riskfaktor stöds av två andra studiers resultat. Schoever et al. genomförde 

en prospektiv kohortstudie (Nederländerna 2002) med syftet att undersöka 

riskfaktorer för depression hos de 1940 personer som deltog, samt Livingstone et 

al. som utfört en prospektiv studie (Storbritannien 2000) med 141 respondenter, 

där syftet var att undersöka vilka av de äldre som utvecklade depression (19, 20). 

 

Sociala riskfaktorer 

Denna underkategori visar de riskfaktorer som rörde patientens familj och 

fritidsaktiviteter. Den faktor som framträdde starkast var förlust av anhörig eller 

partner (16, 18, 19). Andra faktorer som hade stark influens var en anhörigs 

sjukdom, speciellt om nämnd anhörig och personen i fråga bodde tillsammans 

(20). Ännu en förvärrande faktor var bristande interaktion med andra människor, 

såsom bristande socialt stöd (16). I studien av Adams, Saunders och Auth där 
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forskarna undersökte korrelationen mellan faktisk ensamhet - litet socialt nätverk 

och få antal fritidssysselsättningar etc. - och depression, framkom att äldre med ett 

högt värde på mätinstrumentet ”UCLA loneliness scale” i hög grad var samma 

personer som hade höga värden på instrumentet GDS-30. Av de med högst värde 

på UCLA loneliness scale var 45 % deprimerade och av de som var deprimerade 

var 40 % bland de mest ensamma. Forskargruppen kom även fram till att färre 

besök av grannar och släktingar samt få sociala aktiviteter och kyrkobesök 

räknades som riskfaktorer. Studien visade även att de äldre som var utåtriktade 

hade mindre risk att utveckla depressiva symptom (18). 

 

Somatiska riskfaktorer 

Denna underkategori visar riskfaktorer som gick att härleda ur fysiska tillstånd.  

De två mest signifikanta riskfaktorerna var fysisk sjukdom och kroniska 

sjukdomar. Fysisk sjukdom återfanns som riskfaktor i två av artiklarna Schoevers, 

Smit och Deeg et al., samt Schoevers, Beekman och Deeg et al. (17, 19). I tre av 

artiklarna listades även kroniska sjukdomar som en riskfaktor (15, 18, 19). Risken 

beräknades även öka med antalet kroniska sjukdomar som personen i fråga led av, 

samt med en nytillkommen kronisk sjukdom (ibid.). Till denna kategori räknas 

även nervsjukdomar, mycket smärta (20) och handikapp (17).  En annan riskfaktor 

som framträdde tydligt rörde aktiviteter i det dagliga livet (ADL). Det framkom i 

två separata studier av Biderman et al. samt Schoevers et al. att nedsatt och 

kraftigt försämrad ADL gjorde de äldre mer mottagliga för en depression (15, 19). 

Även patientens egen syn på sin hälsa visade sig ha betydelse, då de äldre som 

skattade sin hälsa som mindre god eller dålig oftare visade depressiva symptom 

(15). Det framkom dock ej om det enbart var upplevelsen eller att faktiskt ha dålig 

hälsa som utgjorde riskfaktorn. I ovan nämnda studie av Biderman et al., vilken 

sökte ett samband mellan fall och depression, eller en gemensam faktor som 

kunde utlösa båda, fann forskarna att vid tillägg av fall bland de faktorer som 

föranleder en depression, så ökade antalet korrekta diagnoser från 59 % till 63 %. 

Härav angavs att dålig balans, dålig hållning och långsam gånghastighet var 

riskfaktorer för både fall och depression (15).  
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Psykiska riskfaktorer 

Denna underkategori visar de faktorer som härleddes ur äldres mentala 

hälsotillstånd. Fyra av studierna visade att ökad riskfaktor för att utveckla en 

depression var en tidigare depression (15, 16, 17, 19). Även en subsyndromal 

depression, dvs. en samling kliniska symptom på depression som inte helt 

uppfyller kriterierna för en depression, utgjorde en risk (17). Bierman et al. 

(Nederländerna 2007) utförde en prospektiv kohortstudie omfattande 1562 

personer med varierande kognitiv förmåga, samt 66 personer med Alzheimers 

sjukdom. Deras syfte var att undersöka huruvida nedsatt kognitiv förmåga hade 

någon korrelation med psykiska symptom såsom depression och ångest. Resultatet 

visade en ökad risk att utveckla depressiva symptom med sjunkande kognitivt 

status. Ökad risk gällde även ångest, samt för komorbid depression och ångest 

(21). Biderman et al. visade liknande resultat (15). Ytterligare två olika studier, 

Schoevers, Smit och Deeg et al. samt Schoevers, Bekman och Deeg et al. slog fast 

att ångest även var en riskfaktor i sig själv (17, 19). Den senare nämnda kom även 

fram till att sömnstörningar ökade utsattheten för att drabbas av depression (17).    

 

Kemiska riskfaktorer 

I denna underkategori framträdde faktorer som påverkar äldre i form av kemiska 

substanser som tillförts utifrån. Enligt studien av Biderman et al. hade äldre som 

använde lugnande mediciner eller sömnmedel en högre risk att utveckla 

depression. Studien visade även att en högre risk fanns för de som tog tre eller fler 

olika mediciner (15). I studien av Livingston et al. där alkohol hade undersökts 

som en trolig riskfaktor, visade det sig att det inte vara någon riskfaktor. Även i de 

fall där patienten i fråga intog stora mängder tydde resultaten tvärtemot på att en 

korrelation kunde finnas mellan alkohol och att inte vara deprimerad (20). 
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Faktorer som påverkar vårdpersonalens identifiering av 
depression 

 
Den andra huvudkategorin som framkom vid analys av materialet, var faktorer 

som relaterar till vårdpersonalen. Enligt två studier, Brown et al. samt O´Connor, 

Rosewarne och Bruce förekom brister i vårdpersonalens identifiering av 

depression bland patienterna (22, 23). Brown et al. utförde sin 

tvärsnittsstudiestudie (USA 2003) omfattande 539 patienter och 42 

sjuksköterskor. Syftet var att undersöka sjuksköterskornas förmåga att identifiera 

depression hos sina patienter. Studien utförd av O´Connor, Roseware och Bruce 

(Australien 2001), var en tvärsnittsstudie med 1021 patienter samt 30 

allmänläkare, med syfte att undersöka läkarnas förmåga att identifiera depression 

hos sina patienter genom att konsultera journal och sin egen kliniska blick. 

Sjuksköterskorna i studien av Brown identifierade korrekt 68 % av sina patienter 

som antingen deprimerade eller icke deprimerade, dock identifierades endast 44 

av de 97 som var kliniskt deprimerade (22). Allmänläkarna i O´Connors studie 

identifierade korrekt 59 % av sina patienter, men hade överdiagnosticerat 

depression hos ca 350 patienter (23). 

 

Personalutbildning 

Eisses et al. genomförde en randomiserad kontrollerad studie i Nederländerna 

2005 på tio vårdboenden med sammanlagt 85 vårdgivare och 426 vårdtagare. 

Studiens syfte var att undersöka konsekvenserna av personalutbildning i ämnet 

depression. Resultatet visade att det fanns betydliga fördelar med att utbilda 

vårdpersonalen inom depression hos äldre. De fördelar som kunde urskiljas var: 

minskat antal depressioner i experimentgruppen med nästan 50 %, flera av de med 

depression fick medicinsk behandling på grund av idetifieringen. Av de patienter 

med depression, mådde 58% bättre vid uppföljning. Det visade sig även att antalet 

nya depressioner hade minskat. Vid uppföljningen hade personalens förmåga att 

identifiera patienter som var deprimerade ökat. Det framkom även att hos 

patienterna på de vårdboenden som genomfört utbildning, hade medelvärdena på 
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GDS-30 minskat med 4.5 p (24). Detta resultat innebar att personalutbildningen 

hade haft förebyggande effekt. 

                      

Faktorer som underlättar eller försvårar identifieringen 

I denna underkategori visas de faktorer som gör det lättare eller svårare för 

sjuksköterskan att upptäcka depression. Faktorn erfarenhet visade sig vara den 

som påverkade korrekt igenkännande mest. Ju fler år en sjuksköterska hade varit 

aktiv inom äldrevården desto fler av patienterna blev korrekt identifierade. Andra 

faktorer som underlättade igenkännandet av en deprimerad patient var om 

patienten i fråga hade två eller fler funktionshinder och/eller inte bodde ensam. 

Det framkom även negativt påverkande faktorer, som gjorde att sjuksköterskan 

identifierade en patient som deprimerad trots att det inte var fallet. Fyra sådana 

faktorer hittades. Om patienten bodde ensam eller hade intakt kognitiv förmåga 

försvårade detta igenkännandet. Om patienten rapporterade mycket smärta kunde 

detta leda till att sjuksköterskan överidentifierade depression. Även användandet 

av antidepressiva läkemedel ledde till överidentifiering (22). Ytterligare en faktor 

framkom som både kunde underlätta och försvåra identifiering av depression. I 

två studier, den ena gjord av Watkins et al. (Storbritannien 2001), omfattande 79 

strokepatienter, och den andra genomförd av Lloyd-Williams et al. (Storbritannien 

2003) omfattande 74 patienter som enbart erhöll palliativ vård, undersöktes 

patientens självinsikt och egen förmåga att bedöma om de var deprimerade eller 

ej. Undersökningarna genomfördes genom att ställa en enda fråga: ”känner du dig 

ledsen eller deprimerad” / ”är du deprimerad”? Svaren jämfördes med ett GDS-

formulär. Resultaten skilde sig åt något men visade ändock att de flesta 

patienterna gav samma svar som forskarna fick fram genom formuläret. Watkins 

studie visade att 86 % av de som var deprimerade svarade ja på frågan och att 76 

% av de som inte var deprimerade svarade nej. Resultaten visade även att de som 

inte var kliniskt deprimerade enligt formuläret men svarade ja på frågan hade fler 

poäng än de som svarade nej (25). Lloyd-Williams studie gav liknande resultat, 

men med mindre utslag. Något mindre än hälften av de som svarade ja var 

deprimerade och 82 % av de som svarade nej var det inte (26). Patienterna hade 
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därmed samma specificitet när det gällde att identifiera depression - åtminstonde i 

de fall där det gällde dem själva -  som läkarna och sjuksköterskorna (22, 23).   

 

Varningssignaler 

Enligt O´Connor Rosewarne och Bruce, fanns det tydliga varningssignaler som 

allmänläkarna i deras studie uppgav att de tittade efter när de ställde diagnos på 

sina patienter. Dessa signaler kunde ge information om patientens tillstånd utan att 

läkaren behövde nämna depression i sitt samtal med patienten. Signalerna som 

patienterna uppvisade kunde vara hypokondri, gråtmildhet, allmän pessimism, 

sömnlöshet och tecken till ångest. Andra tecken kan vara matleda, låg energi, 

humörförändringar och minskat intresse. Ytterligare ett tecken kunde vara om 

patienten uttrycker sig inte kunna hantera sin situation (23). Andra tecken som 

kunde ge vårdpersonalens misstankar ytterligare tyngd var om patienten sökt för 

en ny akut sjukdom (20), ofta besökt läkare (15, 20), eller hade varit inlagd på 

sjukhus det senaste året (15). 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Urvalet av artiklar gjordes med stor omsorg, årtalen som hade valts, mellan 2000 

och 2008, valdes då artiklar som presenterade aktuell kunskap om ämnet 

önskades. Äldre artiklar kan mycket väl vara användbara och av hög kvalitet men 

risken finns att de innehåller föråldrad kunskap. De innehåller inte heller senare 

forskningsrön.  

 

Vad gäller ålderskriteriet som sattes till äldre än 60 år, trots att den generella 

pensionsåldern är 65 år i Sverige, så valdes 60 år av strategiska skäl av författarna, 

då det upptäcktes att många av studierna definierade äldre som personer över 60 

år. Hade 65 år och äldre satts som gräns hade detta lett till att ett flertal artiklar 

hade fått uteslutas på grund av för unga deltagare. Detta hade då lett till att ett för 

litet antal artiklar hade funnits för att få fram ett användbart resultat.  
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De artiklar som handlade om depression i samband med andra specifika 

sjukdomar uteslöts då det fanns risk för att deras fokus skulle ligga hos den 

komorbida sjukdomen och inte på depression som var syftet för denna 

litteraturstudie. En artikel inkluderades dock av två anledningar trots att den 

fokuserade på patienter med stroke. Dels att huvudfokus lades på det faktum att de 

skulle möta fysiska och psykiska svårigheter i framtiden på grund av sjukdomen, 

och inte på själva sjukdomen och dels på grund av att syftet var att undersöka om 

depression kunde diagnostiseras med hjälp av en enda fråga. 

 

Samtliga artiklar som fanns var på engelska, då detta inte är författarnas 

modersmål, finns alltid en risk för feltolkning och missförstånd, speciellt bland de 

artiklar som var skrivna av britter, vars språk tenderar att vara mer akademiskt än 

de artiklar skrivna av forskare från länder vars modersmål inte är engelska. 

Samtliga artiklar var kvantitativa vilket kan innebära att det fanns risk för 

misstolkning. En fördel med de kvantitativa artiklarna, kan vara att de har ett 

större antal deltagare, och därför är mer generaliserbara jämfört med kvalitativa 

artiklar som beskriver tankar och känslor hos ett litet antal deltagare. I 

översättningsprocessen kan således missförstånd uppstå trots upprepad 

konsultation av svensk-engelskt lexikon. Begränsad språkförståelse kan även ha 

förminskat eller vinklat resultatet då artiklar på språk som författarna ej behärskar 

fått uteslutas.  

 

Författarna har under litteraturstudiens gång varit medvetna om sin egen 

förförståelse. Då båda hade både positiva och negativa erfarenheter om depression 

hos äldre kan en viss omedveten vinkling av resultatet ha skett.  

   

Alla sökord som användes till litteratursökningen bedöms som relevanta och 

hänvisar direkt till syftet, en del av dem är synonymer för andra sökord, detta för 

att få fram största möjliga antal artiklar. Det är möjligt att fler artiklar hade kunnat 

identifieras och därmed ett annorlunda resultat hade erhållits om fler synonymer 

och sökord hade använts. Databaserna som valdes för litteratursökningen var de 

som hade anknytning till hälso- och sjukvård eller specifikt psykiatri, samt en 

databas utan speciella preferenser vad gäller artiklar. Då övriga databaser hade 
                17 

 
  
 



 

andra specifika ämnesområden kan chansen att hitta en artikel som svarade mot 

syftet i dessa, antas vara liten.   

 

Samtliga sökningar redovisades inte, endast de som gav ett utfall, då väldigt 

många sökningar gjordes i början av studien, detta på grund av att ändringar i 

syfte och frågeställningar gjordes vid ett flertal tillfällen. Endast de sökningar som 

gav ett utfall med lämpliga artiklar dokumenterades, och redovisades i sökschemat 

(se bilaga 1). 

 

Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av egna kriterier med handledning från 

en mall (27). Endast artiklar som vi bedömt som att ha medelgod, eller god 

kvalitet togs med i resultatet. Dock togs en med som fick betyget låg-medelgod. 

Bedömningen berodde på att artikeln var mycket kortfattad och på dålig struktur 

och inte på innehållet eller metoden.        

 

De demografiska faktorerna i de artiklar som användes till resultatet varierade. 

Både från män och kvinnor, de yngre äldre och de äldre äldre, från en del olika 

länder och samhällsklasser, kan slutsatsen dras att resultatet, speciellt 

riskfaktorerna och varningssignalerna är överförbara till denna grupp av den äldre 

befolkningen. Den enda faktor som inte är helt varierad är från vilken typ av land 

studierna kommer ifrån. Samtliga studier kommer från Europa, Nordamerika och 

Australien med undantag för en som gjordes i Israel. Med andra ord kan studiens 

resultat inte överföras till den äldre befolkningen i länder med annorlunda kultur 

eller lägre levnadsstandard då materialet inte sträcker sig till de länderna. Detta 

kan leda till att resultatet kan ha blivit vinklat från ett ensidigt perspektiv. Bristen 

på artiklar från dessa länder kan bero på att forskning i de länder med låg 

levnadsstandard koncentrerar sig omkring andra områden. En annan orsak kan 

vara att depression hos äldre inte är ett aktuellt problem i dessa länder. Kanske 

dels på grund av bristande resurser eller på grund av familjestruktur där de äldre 

ingår i kärnfamiljen och därmed inte blir isolerade på samma sätt som i länder 

med högre levnadsstandard (28). Orsaken kan också vara så enkel att de artiklar 

som gjorts i länder med annorlunda kultur eller lägre levnadsstandard kan vara 

skrivna på ett annat utbrett språk, t.ex. franska eller spanska.    
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Resultatdiskussion 

  
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer och varningssignaler som 

sjuksköterskan bör uppmärksamma för att underlätta identifieringen av depression 

hos äldre patienter. Resultatet av denna litteraturstudie resulterade i faktorer som 

ökar risken för den äldre att drabbas av en depression, varningssignaler och 

faktorer som påverkar sjuksköterskans identifiering av depression. De resultat 

som kommer att diskuteras i följande avsnitt är riskfaktorer, sjuksköterskans 

erfarenhet och kunskap att identifiera, samt patientens egen förmåga till självinsikt 

som ett instrument till hjälp för sjuksköterskan.  

 

För att diskutera riskfaktorerna i resultatet av denna litteraturstudie, jämfördes det 

med en annan litteraturstudie skriven av Vink, Aartsen och Schoevers 

(Nederländerna 2007). Studien hade som syfte att kartlägga riskfaktorer för ångest 

och depression hos äldre. Deras resultat persenterades i biologiska, sociala och 

psykologiska riskfaktorer (29). Poängteras bör att även Vink, Aartsen och 

Schoevers litteraturstudie endast gäller för länder med hög levnadsstandard och 

västerländsk kultur, då deras studier alla kom från Europa, Nordamerika och 

Australien. Bland de somatiska riskfaktorer som visas i resultatet i vår 

litteraturstudie stämde de flesta överens med Vink Aartsen och Schoevers. Dessa 

var i huvudsak kognitiv funktionsnedsättning, högt antal komorbida sjukdomar 

och fysiska handikapp. En faktor saknades dock i vår litteraturstudie vilken fanns 

med i Vink Aartsen och Schoevers studie, nämligen kardiovaskulära sjukdomar. 

Detta kan bero på att artiklar rörande depression i samband med specifika 

sjukdomstillstånd, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, valdes bort på grund av 

exklusionskriterierna. I relation till denna studies kemiska riskfaktorer kan nämnas 

att Vink, Aartsen och Schoevers resultat i vissa fall direkt motsäger, och i andra 

bekräftar resultatet. Användandet av psykofarmaka visades som en riskfaktor i 

både i vår litteraturstudie och i Vink, Aartsen och Schoevers studie. Rökning och 

fetma är riskfaktorer som saknas i vår studie, men som finns representerade i 

deras studie. I vår litteraturstudie framträdde alkohol som en motståndsfaktor, det 

vill säga att det fanns en korrelation mellan hög konsumtion av alkohol och att 

inte vara deprimerad (18). I Vink, Aartsen och Schoevers studie finns konsumtion 
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av alkohol istället representerat som en riskfaktor. Då Vink, Aartsen och 

Schoevers nämner fler källor i sin studie där alkohol representeras som en 

riskfaktor är detta resultat troligtvis mer trovärdigt. Samtidigt finns det en 

möjlighet att resultat som visat alkohol som en motståndsfaktor varit direkt 

missvisande på grund av självmedicinering med alkohol och därav lett till 

frånvaro av depression. De mest framträdande sociala riskfaktorerna i vår 

litteraturstudie var ensamhet, dåligt socialt nätverk, vårdande av sjuk anhörig, 

förlust och få aktiviteter (16, 18,19, 29). Dessa riskfaktorer framkom även i Vink, 

Aartsen och Schoevers litteraturstudie. Bland de psykologiska faktorer som 

framkom i vår litteraturstudie fanns inte heller några motsägelser , medan Vink 

Aartsen och Schoevers studie hade flera faktorer som inte fanns bland resultaten i 

vår litteraturstudie. Bland de riskfaktorer som endast togs upp i deras studie fanns 

traumatiska upplevelser från andra världskriget samt traumatisk barndom. 

Orsaken till att traumatiska upplevelser från andra världskriget inte finns med i 

vår litteraturstudie kan bero på att Vink, Aartsen och Schoevers inkluderade 

studier som publicerats före år 2000. Detta betyder att deltagarna från de studierna 

är betydligt äldre och kan ha avlidit när artiklarna till vår studie gjordes. En sista 

faktor som fick olika resultat i de båda studierna visade sig vara åldern på den 

äldre. I vår litteraturstudie var hög ålder en riskfaktor (18, 19, 20) visavi studien 

av Vink, Aartsen och Schoevers som rapporterade spridda resultat bland sina 

artiklar och ålder nämndes både som risk- och motståndsfaktor samt som en icke 

påverkande faktor (29). 

 

Sjuksköterskan och annan vårdpersonal har stor potential att påverka huruvida en 

depression hos den äldre patienten upptäcks och behandlas.  För att kunna värdera 

fynden om sjuksköterskans förmåga och kunskap att identifiera, används som 

jämförelse en litteraturstudie av Brühl et al. (Nederländerna 2007). Studiens syfte 

var att kartlägga hur skickliga sjuksköterskor och undersköterskor var på att 

identifiera depression hos äldre patienter. Vår studie och Brühl el als. studie 

visade stora likheter. Det mest framträdande resultatet var det som visade att ju 

mer yrkeserfarenhet en sjuksköterska hade desto fler depressioner kunde hon 

upptäcka (22, 30). Som i många andra yrkeskategorier ökar effektiviteten, vanan 

och kunskapen med erfarenheten (31) vilket gör resultatet från denna 
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litteraturstudie logiskt. Detta gör att yngre och mindre erfarna sjuksköterskor 

skulle ha stor nytta av att samarbeta närmare med äldre och mer erfarna och på så 

sätt öka sin kunskap, sin effektivitet samt sin vara. 

 

Ett annat sätt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att öka sin förmåga att 

särskilja depressioner hos sina äldre patienter skulle kunna vara att genomföra 

regelbunden, strukturerad screening med hjälp av till exempel GDS-20 (se bilaga 

3), som är en av de många GDS-versionern, dvs. GDS-4,10,15 eller 30. Dessa 

regelbundna screeningar behöver inte ta många minuter av sjusköterskans tid i 

anspråk utan kan utföras i samband med till exempel omläggning av ett sår eller 

vid ett inskrivningssamtal. Om sjuksköterskan vi dessa tillfällen väljer en skala 

anpassad efter hur mycket tid hon har samt efter hur stor kognitiv funktion den 

äldre har, kan detta bidra till att fler depressioner upptäcks, och därigenom kan få 

adekvat behandling och uppföljning.      

 

Sjuksköterskan skulle kunna ta hjälp av patientens självinsikt och fråga om han 

eller hon är deprimerad eller känner sig deprimerad och med relativt stor säkerhet 

få ett korrekt svar vid jämförelse med ett screening-formulär, eller DSM-IV (17, 

25). Detta skulle kunna underlätta identifieringen av depression för sjuksköterskan 

och annan vårdpersonal då denna fråga är enkel, saklig och rak. Risken finns dock 

att frågan om huruvida patienten känner sig deprimerad kan leda till att den äldre 

patienten blir obekväm och svarar nej trots att han eller hon faktiskt känner sig 

deprimerad. Ett sätt att kringgå detta skulle kunna vara att använda den enskilda 

frågan som ett komplement till kortversionen av GDS-formuläret; GDS-4. Detta 

skulle ge sjuksköterskan både en bild av hur den äldre patienten mår och hur de 

själva ser på sitt tillstånd. Om en patient som får ett positivt utslag på skalan men 

svarar nej på frågan skulle sjuksköterskan således kunna dra slutsatsen att 

patienten inte mår bra, men antingen tror att det är en del av åldrandet, inte själv 

vet hur de mår eller skäms för/förnekar sitt tillstånd. 

 

Eftersom deprimerade patienter kan vara svåra att nå är det viktigt att 

sjuksköterskan utstrålar medmänsklighet och viljan att hjälpa. För att undvika att 

personer skäms eller känner sig förnedrade i sjuksköterskans närvaro måste 
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sjuksköterskan således utveckla ett förtroende till sina patienter. Ett förtroende 

bestående av tillit, förståelse, empati och viljan att hjälpa patienten med sina 

problem. Att vid stunder av lidande och förtvivlan vara ett stöd för patienten och 

hjälpa dem att bära sina bördor och sitt hopp. Just denna medmänsklighet och 

vilja att hjälpa är vad omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee menar med sympati, 

en mellanmänsklig kontakt mellan sjuksköterska och patient som går utöver 

empati, något som endast innebär att sjuksköterskan förstår patientens lidande. 

Sympati menar Travelbee, är en viktig del av sjuksköterskans arbete. För att detta 

skall kunna ske måste sjuksköterskan kunna se patienten som en individ, skild 

från alla andra, unik i sitt lidande och helt olik alla som finns, har funnits och 

kommer att finnas. När sjuksköterskans arbete går på rutin, byggs på tekniker och 

hon ser patienten som ett objekt i mängden, kan det vara svårare att bygga denna 

relation. Om patienten upplever sjuksköterskan som likgiltig gentemot dess 

lidande vågar inte patienten öppna sig och känna tillit. Vid en depression är det 

vanligt att en person förlorar hoppet och tron på att situationen någonsin kommer 

att förändras till det bättre, vid ett sådant tillfälle måste patienten kunna känna 

tillit till sin sjuksköterska, så att denna kan hoppas på en förändring (12).   

 

”Hopp är ett mentalt tillstånd, karaktäriserat av önskan att 

avsluta något eller nå ett mål i kombination med ett visst mått av 

förväntan att det som är önskat eller sökt går att uppnå. En person 

som hoppas, tror att om han/hon når det som önskas så kommer 

livet att förändras till något mer behagligt, glädjerikt eller 

betydelsefullt.” ( 12 s. 77, egen  fri översättning) 

     

Att våga hoppas är enligt Travelbee framtidsorienterat och ofta förknippat med 

önskan om att bli hjälpt av en medmänniska att uppnå sitt mål (12). En duktig och 

erfaren sjuksköterska kan med patientens medgivande vara denna medmänniska.  
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Slutsats: 

Den äldre befolkningen kommer att öka och därmed kommer depressioner bland 

de äldre att öka parallellt. Detta gör att sjuksköterskan kommer att behöva ökad 

kunskap och ökad förmåga att känna igen detta tillstånd. Sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på äldre patienter som befinner sig i riskgrupperna samt uppvisar 

varningssignaler. Då resultat i denna studie visar att mer erfarna sjuksköterskor 

inom geriatriken uppvisar större förmåga att identifiera depressioner hos dessa 

patienter, skulle någon form av närmare samarbete mellan en erfaren 

sjuksköterska och en mindre erfaren vara lämpligt. Då skulle den mindre erfarna 

kunna dra nytta av den erfarna sjuksköterskans visdom och handledning. 

Forskning om effektiviteten av ett sådant mentorskap behövs då det kan leda till 

att fler deprimerade äldre kan identifieras och hjälpas. 
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Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

+ Undersökord  
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

 
2008-04-01 
PsychINFO 

2000-2008, endast 
engelska, 65+, Human, 
peer reviewed-journals 

Depression 7930 Elderly 1469 Recogn* 54  1. Risk factors for 
anxiety and depression 
in the elderly: A 
review. (Senare 
exkluderad för att 
användas i 
diskussionen, 
referenser använda till 
en manuell sökning.) 

 
2008-04-01 
PsychINFO 

2000-2008, endast 
engelska, 65+, Human, 
peer reviewed-journals 

Depression 7930 Elderly 1469 Recogn* 54  7. Symptoms of 
anxiety and depression 
in the course of 
cognitive decline. 
 

 
2008-04-01 
PsychINFO 

2000-2008, endast 
engelska, 65+, Human, 
peer reviewed-journals 

Depression 7930 Elderly 1469 Recogn* 54  11. Is asking patients 
in palliative care, "Are 
you depressed?" 
appropriate? 
Prospective study. 
Paper 
 

 
2008-04-01 
PsychINFO 

2000-2008, endast 
engelska, 65+, Human, 
peer reviewed-journals 

Depression 7930 Elderly 1469 Recogn* 54  17. Care staff training 
in detection of 
depression in 
residential homes for 
the elderly: 
Randomized trial. 
 

 
2008-04-01 
PsychINFO 

2000-2008, endast 
engelska, 65+, Human, 
peer reviewed-journals 

Depression 7930 Elderly 1469 Recogn* 54  28. Recognition of 
depression among 
elderly recipients of 
home care services. 
 
 



 

 
2008-04-01 
PsychINFO 

2000-2008, endast 
engelska, 65+, Human, 
peer reviewed-journals 

Depression 7930 Elderly 1469 Recogn* 54  37. Recognition of 
depressive symptoms 
in the elderly: What 
can help the patient 
and the doctor? 

 
2008-04-01 
PsychINFO 

2000-2008, endast 
engelska, 65+, Human, 
peer reviewed-journals 

Depression 7930 Elderly 1469 Recogn* 54  40. Depression in 
primary care 1: Elderly 
patients' disclosure of 
depressive symptoms 
to their doctors. 
Exkluderad, inget 
användbart resultat. 

 
2008-04-01 
PsychINFO 

2000-2008, endast 
engelska, 65+, Human, 
peer reviewed-journals 

Depression 7930 Elderly 1469 Recogn* 54  41. Depression in 
primary care 2: 
General practitioners' 
recognition of major 
depression in elderly 
patients. 
 

 
2008-04-02 
PsychINFO 
 

2000-2008 ,peer 
reviewed. 

Depression AND 
dementia (in title) 

Older Adult AND 
recognition  4 

  1. Distinguishing 
between depression 
and dementia in older 
persons: 
Neuropsychological 
and neuropathological 
correlates. Exkluderad: 
litteraturstudie, 
oanvändbar. 

 
2008-04-02  
PubMed Central 

2000-2008  Nursing AND nurses 
AND depression AND 
elderly AND 
Screening AND 
recognition 33 

   1. Routine PHQ-9 
depression screening in 
home health care: 
depression prevalence, 
clinical and treatment 
characteristics and 
screening implements. 
Exkluderad: 
ostrukturerad, oklar 
metod, svår att tolka. 
Obegriplig. 

  
 



 

2008-04-02 
Google Scholar  

2000-2008 I artikelns 
rubrik 

Depression AND 
nursing AND 
recognition AND 
elderly. 1 

   1. Nursing and Nursing 
assistant’s recognition 
of depression in 
Elderly who depend on 
long term care. 
Exkluderad: används i 
resultatdiskussionen då 
det är en 
litteraturstudie. 

 

  
 



 

  
 

    Bilaga 2 
Artikelöversikt     
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Schoevers R.A 
Smit F 
Deeg Dorly JH
Cuijpers P 
Dekker J 
Tilburg W 
Beekman ATF 
2006 
Nederländerna 

Prevention of 
Late-Life 
depression in 
Primary Care: 
Do we know 
where to 
begin? 

Att jämföra två 
olika modeller för 
förebyggande av 
depression, 
indikerad (riktad 
mot dem med 
symptom) och 
selektiv (riktad mot 
de med 
riskfaktorer) 

Forskargruppen har gjort 
en studie med  studien 
’Amsterdam study of the 
elderly’ som bas. Alla de 
som fullföljde studien 
och inte var deprimerade 
eller dementa när 
Amsterdamstudien 
började valdes ut. 
Datainsamling från 
Amsterdamstudiens 
intervjuer. 

Analysen genomfördes i tre steg:  
1.Epidemiologiska uträkningar för 
absolut och relativ risk att utveckla 
en depression med eller utan 
exponering av riskfaktor  
2. Uträkning av risk för exponering 
av en riskfaktor – (exposure rate) 
och hur stor  nytta eliminationen av 
effekterna på en speciell riskfaktor 
skulle göra, samt effektiviteten. 
3. Effektivitet och nytta av 
prevention räknades ut för 
exponering av fler än en riskfaktor.  
Metod: regressiv trädanalys. 

309 (15.9%) av de ursprungliga 
1940 deltagarna hade blivit 
deprimerade efter 3 år. 
Signifikanta riskfaktorer: 
sjukdom, invaliditet, tidigare 
depressiva symptom, nybliven 
änka/änkeman, sömnproblem, 
generell ångest, subsyndromal 
depression. Indikerad metod var 
något bättre medan den selektiva 
metoden var ett mycket bra 
alternativ. 
 

Stort antal 
deltagare, litet 
bortfall, svarar 
på syftet, 
granskad 
tidskrift.  
Medelhög 
kvalitet.  
 

Lloyd 
Williams M 
Dennis M 
Taylor F 
Baker I 
2003 
Storbritannien 
 

Is asking 
patients in 
palliative care: 
”Are you 
depressed?” 
appropriate? 
Prospective 
studies.  

Att undersöka om 
det är lämpligt och 
rättvisande att 
fråga patienter om 
de känner sig 
deprimerade. 

Patienter som bara fick 
palliativ underhållande 
vård. Av 106 samtyckte 
74 att vara med.  
Datainsamling via 
journaler och frågan 
”Känner du dig 
deprimerad” 

Patienternas svar på frågan 
jämfördes med deras journaler och 
demografisk uppgifter för att se om 
svaren stämde överens och för att 
räkna ut sensitivitet och specificitet 
hos frågan.   

De flesta som svarade att dom 
inte var deprimerade var inte det 
heller. Däremot var bara hälften 
av de som sade att de var 
deprimerade faktiskt 
deprimerade. 

Medelgod 
kvalitet. Klart 
syfte, 
representativ 
grupp, 
godtagbart antal 
deltagare. Egen 
studie. 
Något 
kortfattad 
 
 
 
 



 

Watkins C. 
Daniels L. 
Jack C. 
Dickinson H. 
Vd Broek M. 
2001 
Liverpool 

Accuracy of a 
single 
question in 
screening for 
depression in 
a cohort of 
patients after 
stroke: 
comparative 
study 

Att undersöka 
huruvida en enda 
fråga kan räcka för 
att fastställa om en 
stroke patient är 
deprimerad. 

Inneliggande 
strokepatienter på vecka 
2.  
Frågan : känner du dig 
ledsen och deprimerad? 
Och skalan Montgomery 
Asberg depression rating 
scale (MADRS). (>6 = 
depression) 

Jämförelse mellan patienternas svar 
och resultatet på testet. 
Mann-Whitney – test. 

43 – klinisk diagnos depression 
(37 svarade ja, 6 nej.) 
36- klinisk diagnos ej depr. 
(8 svarade ja, 28 svarade nej.) 
Frågan ökade säkerheten att få 
rätt diagnos. 

Tydligt syfte, 
tydlig metod, 
Generaliserbar, 
godtagbart antal 
deltagare. Liten 
diskussion. 
Medelgod. 

Biderman A 
Cwikel J 
Fried A V 
Galinsky D 
2002 
Beer Sheva  
Israel 
  

Depression 
and falls 
among 
community 
dwelling 
elderly 
people: a 
search for 
common risk 
factors 

Att söka efter 
gemensamma 
riskfaktorer för att 
kunna förutse fall 
och depression hos 
äldre i samhället. 

Boende i området runt 
en specifik vårdcentral, 
över 60, klarade sig 
själv, kunde medverka i 
en intrevju. 567 mötte 
kriterierna. 361 
samtyckte att delta. 
Intervjuades i hemmet 
av personer med vana på 
sitt modersmål. 78% 
intervjuades åter efter ett 
år.    

Intervjuerna innefattade, ADL, 
demografiska variabler, status, 
självskattad hälsa, läkarbesök, 
sjukhusvistelse, hälsoförändringar 
nyligen, socialt nätverk och 
aktiviteter. Mediciner och tidigare 
och pågående sjukdomar.  
Skattning med Geriatric Depression 
Scale (GDS) och Fallriskbedömning
Analys med Uni- och Bivariat 
dataanalys, och dikotomiserade 
kategorier. Analys av riskfaktorer 
som var gemensamma för både 
depression och fall.  

Fem gemensamma riskfaktorer 
kunde finnas. Dålig självskattad 
hälsa, dålig kognitiv funktion, 
försämrad ADL, två eller fler 
läkarbesök den senaste månaden 
och långsam gång. Genom att 
lägga till fall som en riskfaktor 
underlättades identifieringen av 
deprimerade något. 

Saklig, 
okomlicerat 
språk, relevanta 
igenomtänkta 
tabeller, hög 
signifikans, 
generaliserbar, 
bortfallsanalys 
finns. 
God kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

Livingston G 
Watkins V 
Milne B 
Manella MV 
Katona C. 
2000 
Storbritannien 

Who becomes 
depressed? 
The Islington 
Community 
Study of older 
people.  

Att undersöka 
riskfaktorer för 
depression hos ett 
representativt antal 
äldre personer med 
hög sårbarhet med 
avseende på 
begränsad ADL 
och fysisk hälsa 
som inte var 
deprimerade vid 
studiens början.  

Möjliga deltagare 
identifierades via en 
epidemiologisk översikt 
över psykiatriska 
sjukdom hos äldre (>65) 
i Islington. 
De som valdes ut hade 
begränsad ADL, men 
inte ångest eller 
depression. 
Datainsamling via 
intervjuer i hemmet.  

Tillstånd söktes hos husläkaren för 
de personer som mötte kriterierna, 
och via ett telefonsamtal fick de 
redan på om personen fortfarande 
levde. Personerna fick sedan ett 
brev hem och en intervju 
arrangerades. Två entimmes 
intervjuer med 3 års mellanrum. 9 
olika validerade mätinstrument, från 
semistrukturerade till strukturerade. 
Data analyserades med SPSS-PC+. 
Chi-2 test med korrelations 
koefficienter för uni-variat analys.  

Endast ett fåtal personer hade 
blivit deprimerade under en treårs 
period och ett stort antal hade dött 
av hög ålder innan uppföljning. 
Större undersökningar krävs för 
att kunna säkerställa signifikanta 
svar. 

Tydligt syfte, 
tydlig metod, 
bortfallsanalys 
finns, 
godtagbart antal 
deltagare och 
godtagbart 
bortfall. 
Självkritisk 
diskussion. 
Relativt 
generaliserbar 
Medel – God 
kvalitet. 

Parashos I A 
Stamouli S 
Rogakou E 
Theodotou R 
Niklas I 
Mougais A 
2002 
Athén 

Recognition 
of depressive 
symptoms in 
the elderly: 
what can help 
the patient and 
the doctor. 

Att utvärdera det 
låga igenkännandet 
av depressiva 
symptom hos äldre 
i Grekland samt att 
identifiera 
patientrelaterade 
faktorer som kan 
hjälpa husläkare att 
känna igen 
depressioner hos 
dessa.  

Invånare över 60 som 
var medlemmar i 
persionärscentret som 
tillhörde nio kommuner i 
Attica och två i 
Thessaloniki  
Strukturerade 
frågeformulär med hjälp 
av GDS-4 formulär med 
en tillagd fråga om deras 
senaste besök på 
vårdcentraler. 

Studien genomfördes tillsammans 
med en kampanj om Depression hos 
äldre, deltagarna fick anonymt svara 
på formuläret innan några 
föreläsningar eller någon 
undervisning tog sin början. 
1080 svarade de under 60 samt de 
som saknade svar på frågor uteslöts 
– n= 682  
Analys gjordes med Chi-2 test, t-
test med SPSS för Windows 7.5. 

Forskargruppen kom fram till att 
igenkännandet var lågt både hos 
läkarna och de äldre. Över 60 % 
av deltagarna visade depressiva 
symptom, men bara 17 % av 
dessa hade gått till läkare för det.  
63 % av de som hade depressiva 
symptom led av en kronisk 
sjukdom 

Tydligt syfte, 
utförlig metod, 
stort antal 
deltagare, 
godtagbart 
bortfall som 
förklaras. 
Uttömmande 
diskussion 
God kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

Bierman E.J.M
Comijs H.C 
Jonker C 
Beekman 
A.T.F 
2007 
Amsterdam 

Symptoms of 
Anxiety and 
depression in 
the course of 
cognitive 
decline. 

Att undersöka 
ångest och 
depression i olika 
faser av nedsatt 
kognitiv förmåga. 

Personer över 65 år som 
bodde i 11 kommuner i 
tre olika delar av 
Nederländerna, 
slumpmässigt stratifierat 
urval utvalda.( MMSE 
24.6-26.8)  
Samt 66 personer med 
diagnosticerad 
Alzheimers sjukdom 
(AD) i de tidigare 
faserna (MMSE >17). 
Muntliga intervjuer i 
hemmet, med 
närvarande av en nära 
anhörig eller vårdare hos 
de med AD. 

Deltagarna utan AD delades in i 
fyra undergrupper efter kognitiv 
förmåga kvartilvis (tot. 5 gr.). 
Deltagarna fick sedan fylla i 
självskattningsformulär med 
avseende på depression och ångest.  
Alla deltagare med 16 poäng eller 
mer på depressionsskalan valdes ut 
för andra steget, samt ett 
slumpmässigt lika stort antal som 
fick under 16. 
Analys av data genomfördes med 
hjälp av ANOVA och ett statistiskt 
program SPSS 12.0.1 

Resultatet visade att de som var 
minst deprimerade och hade 
minst ångest var de som hade god 
eller medelmåttig kognitiv 
förmåga även om symptomen 
förekom även i dessa kategorier. 
De med AD låg någonstans i 
mitten. De som hade lägst 
kognitiv (gr 4) var något mindre 
deprimerade och ångestpåverkade 
än de som hade något bättre 
förmåga (gr 3).  

Tydligt syfte, 
utförlig metod, 
genomtänkta 
tabeller, stort 
antal deltagare, 
bortfall 
analyseras och 
förklaras. 
Generaliserbar. 
Inget N fanns 
för AD- 
patienterna. 
Relevant 
diskussion.  
God Kvalitet. 

  
 



 

Eisses A.M.H 
Kleuiter H 
Jongenelis K 
Pot A.M 
Beekman 
A.T.F 
Ormel J 
2005 
Nederländerna 

Care staff 
training in 
detection of 
depression in 
residential 
homes for the 
elderly 

Att fastställa 
effekterna av 
personalutbildning 
i upptäckt, 
behandling och 
resultat av 
depressioner på tio 
äldreboenden. 

10 äldreboenden 
motsvarade kriterierna 
oh samtyckte att vara 
med i studien, 5 ingick i 
interventionsgruppen 
och 5 i kontrollgruppen. 
De äldre skulle vara över 
65 år. Dementa, 
kognitivt nedsatta, de 
med svåra 
hörselproblem och de 
med afasi uteslöts. 
Datainsamling gjordes 
med hjälp av GDS-30 
skalan. Vårdpersonalen 
fick också uppskatta 
vilka som de tyckte var 
deprimerade, före och 
efter interventionen. 

Man jämförde personalens 
uppskattningar med de GDS-30 
värden (10 eller mer tydde på 
depression, över 20 svår depression) 
man fått fram. Därefter fick 
interventionsgruppens personal 
utbildning om depression hos äldre. 
Därefter gjordes mätningarna om 
igen efter 6 månader.  
Värdena jämfördes sedan med 
kontrollgruppen för att se om det 
fanns någon förbättring i upptäckt 
och behandling, samt sänkning av 
prevalensen av depression i 
interventionsgruppen. 
För statistisk analys av skillnader 
mellan kontroll och 
interventionsgrupp användes 
Newcombes metod 10 och t-test. 

Forskargruppens resultat visade 
att interventionsgruppen hade 
blivit bättre på att upptäcka de 
med depression än 
kontrollgruppen som hade blivit 
något sämre. I 
interventionsgruppen hade fler 
deprimerade fått behandling vid 
uppföljningen än vid början, hos 
kontrollgruppen var andelen 
konstant. Färre nya fall av 
depression kunde också märkas 
hos interventionsgruppen än hos 
kontrollgruppen där andelen nya 
fall hade ökat.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tydligt syfte, 
likvärdig 
kontrollgrupp, 
tydlig metod. 
Stort antal 
deltagare. 
Bortfallet 
analyseras och 
förklaras. 
Generaliserbar, 
klinisk 
applicerbarhet. 
God kvalitet. 

  
 



 

Schoevers R.A 
Beekman 
A.T.F 
Deeg D.J.H 
Geerlings M.I 
Jonker C 
Van Tillburg 
W. 
2000 
Amsterdam 

Risk factors 
for depression 
in later life; 
results of a 
prospective 
study 
(AMSTEL)  

Syftet med studien 
var att undersöka 
etiologin bakom 
depression i senare 
livet. Samt att 
undersöka om 
alternativa 
etiologiska  vägar 
som tidigare visats 
genom 
tvärsnittsstudier går 
att bekräfta genom 
longitudinella 
studier.  

Äldre mellan 65-84 år 
boende i Amsterdam och 
var registrerade hos en 
husläkare och inte bodde 
på äldreboende eller 
sjukhem. Slumpvis 
utvalda från en lista på 
30 husläkare. Studien 
utfördes på de 1940 som 
återintervjuade efter tre 
år och som inte var 
deprimerade från början. 
Datainsamling via 
muntliga intervjuer ; 
psykiatriska symptom, 
status, anamnes, 
demografiska data etc. 

Av de 5666 slumpmässigt utvalda 
intervjuades 4051 indelade i fyra 
grupper enligt ålder med högre 
andel äldre så att man skulle få 
ungefär lika många deltagare i varje 
grupp efter tre år. 2244 
reintervjuades och 1940 av dessa 
ingick i studien då de inte var 
deprimerade vid baslinjen. De som 
gjorde återintervjuerna hade ingen 
vetskap om tidigare information.  
Analys gjordes med bivariat och 
multivariat statistik och stegvis 
logistisk regression.  

De som inte ville vara med vid 
uppföljning kännetecknades av 
lägre utbildning, högre ålder, 
sämre kognitiv förmåga, 
depression och ångest samt 
fysiska handikapp.Vid 
uppföljning var 309 personer 
deprimerade (15.9 %).  Forskarna 
fann att hög ålder hade ett 
definitivt samband med 
depression, det hade även en 
anamnes av psykiska sjukdomar. 
Dock hade en kön, utbildning, 
partnerskap och bidrag inget 
signifikant samband.  Man kom 
även fram till vissa gamla 
stressorer som hade samband; 
sjukdom, nedsatt ADL funktion, 
handikapp.  
Nya stressorer som var relevanta 
var; livspartners bortgång, 
kraftigt nedsatt ADL-funktion, 
uppkomst av ny kronisk sjukdom. 

Tydligt,  
mycket 
specifikt syfte.  
Utförlig metod, 
stort antal 
deltagare, 
bortfall 
analyseras och 
förklaras. 
Strukturerat 
resultat. 
Uttömmande, 
kritisk 
diskussion. 
God kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

Adams K. B. 
Saunders S. 
Auth E. A. 
2004 
USA 

Loneliness 
and 
depression in 
independent 
living 
retirement 
communities: 
risk and 
resilience 
factors.   

Att besvara 
frågorna: Vilken 
personlig 
karaktäristik och 
vilka situationer är 
förknippade med 
ensamhet och 
depression? Hur 
många av dem som 
är ensamma är 
deprimerade? Hur 
skiljer sig 
ensamhet och 
depression? 

Brev skickades hem till 
440 invånare i två olika 
pensionärsbyar, 
sammanlagt 53% av de 
tillfrågade svarade på 
enkäterna.  

Depression mättes med GDS-30 (11 
poäng eller mer kännetecknade 
depression). Ensamhet mättes med 
UCLA – loneliness scale v. 3. 
Lubben social network scale 
användes för att undersöka 
deltagarnas sociala nätverk. 
Deltagarna fick även svar på 
demografiska frågor, och frågor 
som anpassats efter studien, såsom 
att gradera sin egen fysiska hälsa 
och en lista på 11 vanliga kroniska 
sjukdomar. Även frågor om 
eventuella förluster det senaste året. 
Analys gjordes med t-test och 
multipel regresion.  

Medelvärdet på GDS vad 6.57 
(SD=5.24) och ensamhetsvärdet 
låg på 38.57 (SD=8.7). Ingen 
signifikant skillnad mellan män 
och kvinnor vad gällande 
ensamhet eller depression. 21% 
visade tecken på depression 19% 
kände sig ensamma. Av de 
ensamma var 45% deprimerade, 
av de deprimerade var 40% bland 
de ensammaste. Analys visade att 
ålder, antal komorbida 
sjukdomar, sorg, få besök av 
grannar, få kyrkobesök, få 
aktiviteter, ensamhet och få besök 
at släktingar visade sig vara 
karaktäristiska bland de som var 
deprimerade. 

Tydligt syfte, 
tydlig metod, 
analyserar 
bortfall, stort 
antal deltagare. 
Medel-God 
kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

Brown E.L 
McAvay G 
Raue P.J 
Moses S 
Bruce M.L 
2003 
Westchester 
USA 

Recognition 
of depression 
among elderly 
recipients of 
home health 
care 

Undersöka 
hemvårdssjuksköte
rskors förmåga att 
identifiera 
depression hos 
äldre patienter samt 
beskriva ssk-pat 
karaktäristik som 
sammanfaller med 
högre grad av 
igenkänning.  

Nyintagna patienter över 
65 år som pratade 
engelska eller spanska 
och som kunde ge 
skriftligt informerat 
samtycke. 889 personer 
slumpmässigt valda (40 
%) 539 gav medgivande.
DSM-IV på patienter, 
intervjuer med ssk,  och 
intervjuer med patienter 
(eller en nära anhörig 
boende med pat), 
journaler. Demografisk  
och erfarenhetsdata data 
från ssk 

Patienterna intervjuades ca tre 
veckor efter intagande och därefter 
gjordes ett status med en 
klassificering. 
Sjuksköterskorna fick sedan 
uppskatta huruvida patienterna var 
deprimerade eller inte och om ja hur 
allvarlig depression. 
Sjuksköterskorna och de som 
intervjuade dem hade inte fått reda 
på hur intervjuerna med patienterna 
hade gått. Detta jämfördes senare 
med de resultat man fått fram från 
intervjuer med patienterna och de 
demografiska data man fått genom 
formulär.   
Analys gjordes med hjälp av Kappa 
statistics ett mätinstrument justerat 
för chans, chi-2 test, t-test, logistisk 
regression och SUDAAN software. 

24 % av patienterna var enligt 
DSM-IV var deprimerade. 
Sjuksköterskorna identifierade 
korrekt 45.4% av de som var 
deprimerade och 75.2 % av de 
som inte var deprimerade. 
Faktorer som gjorde det lättare 
för ssk att avgöra att en person 
var deprimerad var om pat inte 
bodde ensam och hade två eller 
fler fysiska handikapp. Ju mer 
erfaren ssk var desto fler fall 
identifierades korrekt. 
Inkorrekt identifikation av de som 
inte var deprimerade hörde 
samman med användande av 
antidepressiva, mycket smärta 
eller intakt kognitiv funktion.   
 

Tydligt syfte 
och metod. 
Resultat av 
klinisk 
betydelse, 
generaliserbar, 
stort antal 
deltagare, 
bortfall 
analyseras och 
förklaras. 
Relevant 
diskussion. 
God Kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

O´Conner W 
Rosewarne R 
Bruce A 
2001 
Australien 
 
 
 

Depression in 
primary care 
2: General 
practitioners 
recognition of 
Major 
depression in 
elderly 
patients. 

Att kartlägga 
allmänläkares 
upptäckt av 
depression hos de 
patienter som är 
deprimerade. 

Allmänläkare med mer 
än 80 st 70+ patienter 
som varit inne för minst 
en konsultation det 
senaste året.  
Ungefär 12 personer 
slumpmässigt utvalda 
från var och en av  
läkarnas fyra kategorier: 
a. Endast 

minnesstörning 
b. Någon grad av 

depression 
c. Någon grad av 

demens 
d. Både demens och 

depression 
vilket innebar ca 50 pat/ 
läkare. 
 
Muntliga strikt 
strukturerade intervjuer 
med patienter och en av 
deras anhöriga. Ca 110 
min.  

Läkaren ombads att gradera sina 
patienter från 1-4 med avseende på 
depression och från 1-5 med 
avseende på demens. 
Intervjuerna med patienterna 
tolkade med att datorprogram som 
författarna till CIE tillhandahöll 
som gav patienterna diagnos enl. 
ICD-10 eller DSM-III-R. 
Denna diagnos jämfördes sedan 
med den diagnos som läkaren ställt 
med sin kliniska erfarenhet. 
Sedan ännu en intervju med läkare 
på ca 100 min där man valde att 
diskutera patienterna enl. följande: 
alla med en CIE diagnos, och sedan 
de utan diagnos men som läkaren 
ansett vara deprimerade eller 
dementa. 
Logistisk regression. 

Allmänläkarnas svar: 
59% ej deprimerade, 29% mild 
depression (66% 
överensstämmelse), 11% medel, 1 
% svår depression (88% 
övenenstämmelse). 
Läkarna hade satt 408 patienter 
som deprimerade ICD-10 fick 
siffran till 61.  
59% ej dementa , 20% dåligt 
minne, 11% mild demens, 7% 
medelmåttigt 3% svår demens 

Tydligt syfte, 
utförlig metod. 
Stort antal 
deltagare, 
räknat med  
bortfall, samt 
analyserat det. 
Generaliserbar. 
Medelgod 
kvalitet 
 

  
 



 

  
 

GDS-20-skalan  
1. Är du i grund och botten nöjd med ditt liv? Ja NEJ  

2. Har du gett upp många aktiviteter och intressen? JA Nej  

3. Tycker du att ditt liv är tomt? JA Nej  

4. Blir du ofta uttråkad? JA Nej  

5. Är du oftast på gott humör? Ja NEJ  

6. Är du rädd att något skall hända dig? JA Nej  

7. Känner du dig oftast glad och nöjd? Ja NEJ  

8. Känner du dig ofta hjälplös? JA Nej  

9. Vill du hellre stanna hemma än gå ut och prova nya sysselsättningar? JA Nej  

10. Tycker du att du har fler problem med ditt minne än de flesta andra? JA Nej  

11. Tycker du att det känns bra att leva? Ja NEJ  

12. Känner du dig tämligen värdelös som du är nu? JA Nej  

13. Känner du dig full av energi? Ja NEJ  

14. Tycker du att din situation är hopplös? JA Nej  

15. Tycker du att de flesta andra har det bättre än du? JA Nej  

16. Har du svårt att somna och/eller vaknar du tidigt på morgonen? JA Nej  

17. Är du ofta orolig och ängslig? JA Nej  

18. Kan du ibland känna så kraftig oro att det känns outhärdligt? JA Nej  

19. Har du ofta smärtor och/eller värk i kroppen? JA Nej  

20. Oroar du dig ofta för att du har en kroppslig sjukdom? JA Nej  
POÄNGSÄTTNING 

Ge 1 poäng för varje svar med stora bokstäver (versaler).  

Tolkning: 0-5 Depression osannolik  

6-20 Misstanke om depression  

GDS-skalan modifierad av CG Gottfries och I Karlsson, Psykiatriska kliniken, Mölndals 
sjukhus, Göteborgs universitet, 1995. 
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