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Sammanfattning  

Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar hos äldre och detta visar sig genom bland annat att allt fler äldre tar eller 
försöker ta sitt liv. Det är svårt att upptäcka psykisk ohälsa hos äldre, då symtomen kan uttrycka sig som 
fysiska besvär eller ses som en naturlig del av åldrandet. Många äldre med psykisk ohälsa är i behov av 
insatser från hälso-och sjukvården. En sjuksköterska som möter äldre med psykisk ohälsa måste utveckla 
strategier för att kunna hantera den äldres mående. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturstudie 
baserade på tio kvalitativa artiklar identifierades genom systematiska sökningar i Cinahl, Pubmed och 
PsycINFO. Artiklarna granskades i HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar, analysfasen följde 
Kristensson (2014) sex steg. Resultat: Två kategorier i relation till syftet; Vikten av att vara närvarande 
och ge den äldre med psykisk ohälsa tid för att kunna skapa relation: Det är av vikt att sjuksköterskan tar 
sig tid för den äldre med psykisk ohälsa för att kunna skapa en relation och Vikten av kunskap och stöd i 
mötet med äldre personer med psykisk ohälsa: Beroende på kunskap, stöd och erfarenheter som 
sjuksköterskorna hade påverkade det mötet med den äldre både positivt och negativt. Slutsats: Genom 
utbildning och kontinuerlig uppdatering av psykisk ohälsa kan osäkerhet kring ämnet minska och detta 
skulle påverka vården positivt, där den äldre kan få den vård som hen har behov av och rätt till. 
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Inledning  

I Sverige år 2020 var ungefär 20 procent av befolkningen över 65 år (Statistikdatabasen 

[SCB], 2020). Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) ökar den psykiska ohälsan hos äldre 

och det visar sig bland annat genom att fler äldre idag tar eller försöker ta sitt liv. Psykisk 

ohälsa kan vara svårt att upptäcka hos äldre, eftersom symtom kan uttrycka sig som 

fysiska besvär exempelvis viktnedgång, sömnbesvär och trötthet. En felaktig 

föreställning om äldres psykiska ohälsa är att det ses som en naturlig del av åldrandet. 

Enligt Rolfner Suvanto (2019) har äldres psykiska ohälsa under de senaste åren 

uppmärksammats alltmer, främst inom äldreomsorgen. Rolfner Suvanto (2018) förklarar 

att när det kommer till äldre med psykisk ohälsa finns det två grundläggande ting. Alla 

individer åldras på olika sätt och att vara ledsen hör inte ihop med att bli gammal. 

Människor är de samma oberoende vilken ålder de befinner sig i och är glada, roliga, 

ledsna och arga genom hela livet. Det andra är att nedstämdhet, sorg och psykisk ohälsa 

inte är detsamma som psykisk sjukdom. Edberg et al. (2017) menar att äldre människor 

med psykisk ohälsa ofta hamnar i kläm inom psykiatrin och geriatriken, vilket kan leda 

till allvarliga påföljder när både öppenvård, primärvård och hemsjukvård är involverade. 

En påföljd av detta kan bli att den äldre blir lidande i sin vård när ingen av dessa aktörer 

tar ett helhetsansvar. Allgulander (2019) belyser att med fler äldre i samhället ökar 

anspråket av psykiatriska insatser inom sjukvården. Därmed blir behovet av omvårdnad, 

behandling och metoder som är anpassade till äldres mer komplicerade somatiska och 

psykiska ohälsa större. En fråga som uppstår är, hur sjuksköterskor i hälso- och 

sjukvården upplever mötet med äldre personer som lider av psykisk ohälsa. 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa  
Det finns ingen enhetlig definition på vad psykisk ohälsa innebär, utan det inkluderar 

många olika tillstånd, allvarlighetsgrader samt varaktighet. Det kan betyda allt från milda 

övergående besvär, till tillstånd som är långvarig och starkt påverkar funktionsförmågan 
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(Folkhälsomyndigheten, 2020a). Uppdrag Psykisk Hälsa (u.å) utgår ifrån att det innebär 

allt från lindriga psykiska problem som lättare ångest och nedstämdhet till allvarligare 

psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom. Enligt Skärsäter & Mattzon 

(u.å) visar studier att cirka 40 procent av Sveriges befolkning har någon form av psykisk 

ohälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa (u.å) förklarar att det fortfarande saknas kunskap om 

varför vissa människor drabbas av psykisk ohälsa. En orsak som kan påverka är om det 

redan finns i släkten, eftersom det ligger i det genetiska arvet att lättare utveckla psykisk 

ohälsa. Vi påverkas också av olika livssituationer, hur vi lever våra liv men också tidigare 

upplevda trauma. Den biopsykosociala modellen av psykiatern Engel (1977) är en 

generell ram för bedömning och behandling av psykisk ohälsa, sociala problem och 

somatiska sjukdomar och deras samverkan med varandra (Psykologiguiden, uå). Det 

finns olika faktorer som var för sig eller tillsammans kan bidra till psykisk ohälsa hos 

äldre. Därför behöver problemen uppmärksammas ur fler olika aspekter, som exempel 

kroppslig sjukdom, förändringar i hjärnan, psykosociala faktorer, bieffekter av 

läkemedel, livsstilsfaktorer och trauman (Socialstyrelsen, 2018). 

Psykisk ohälsa hos äldre  

Många äldre är drabbade av psykisk ohälsa och cirka 15–20 procent i åldern 75 år har 

någon form av psykisk ohälsa, likväl har inte alla en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen 

u.å). Folkhälsomyndigheten (2019) förklarar att i samband med åldrandet ökar risken för 

ångest, depression och isolering. När en människa går i pension förlorar hen sin 

yrkesidentitet och kanske också en del av ett socialt sammanhang som kan göra att hen 

känner sig ensam och isolerad. I en studie av Holm et al. (2013) beskriver majoriteten av 

de äldre deltagarna känslan av att vara ensam. Inte enbart som ett resultat av att de lever 

ensamma utan även på grund av bristande förmåga att delta i gemensamma aktiviteter 

med andra. Detta gav sig uttryck i sorg och ångest för de äldre.  För att kunna minska 

ojämlikheter i äldres psykiska hälsa, kan de inte ses som en homogen grupp. Genom att 

arbeta förebyggande och tidigt identifiera psykisk ohälsa kan mycket lidande förhindras 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Folkhälsomyndigheten (2020b) förklarar att det naturliga 

åldrandet medför större risk för olika hälsoproblem, däremot går det att stärka det friska 

över hela livet och på så sätt även förebygga funktionsnedsättningar. Hälsofrämjande 
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insatser genom hela livet från både samhället och individen kan ge ett längre liv med 

bättre livskvalitet. Socialstyrelsen (u.å) förklarar att äldre personer med psykiatrisk 

sjukdom finns både inom primärvården och äldreomsorgen, där personalen inte har 

samma resurser, kunskap och erfarenheter som finns inom specialistpsykiatrin. Många 

äldre med psykisk ohälsa är i behov av insatser både från hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Det är av betydelse att både de som ansvarar för dessa verksamheter samt 

vårdpersonalen har ett helhetsperspektiv att utgå från vid värderingar kring den enskildes 

situation och behov. Att samverka över verksamhetsgränser är viktigt för att vården av 

den äldre ska fungera på ett bra sätt.  

Hälso- och sjukvården 

I Sverige är det regeringen, regioner och kommuner som har delat ansvar när det kommer 

till hälso- och sjukvården. Syftet är en god hälsa och att hela befolkningen ska få vård på 

lika villkor (Vetenskapsrådet, 2020). Vården ska till fördel göra så att patienter känner 

trygghet, säkerhet och kontinuitet, samt bygga på patientens integritet och 

självbestämmande (Socialstyrelsen, 2019a). Några av vårdkontexterna är: primärvården, 

regionsjukhus och hemsjukvården. Primärvården är basen i svensk hälso-och sjukvård 

och är grundläggande, förebyggande och ges utan begränsning när det kommer till ålder, 

patientgrupp eller sjukdomar. Inom regionsjukvården är en stor del av sjukhusens 

verksamhet sluten vård (Vetenskapsrådet, 2020). Hemsjukvård innebär att få sjukvård 

utfört i hemmet som till exempel såromläggning, hjälp med mediciner eller 

provtagningar. Det kan både vara primärvården och kommunen själv som har ansvaret 

för hemsjukvården, beroende på vilken kommun som den äldre är hemmahörande i 

(Seniorval u.å). Under 2017 var det cirka 400 000 personer över 65 år som hade någon 

form av kommunal hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2019b).  

För att gynna patientens delaktighet, självbestämmande och integritet gäller det att hälso- 

och sjukvården är av god kvalitet med vård och behandling som är tillgänglig, trygg och 

utförs med respekt för vårdtagaren (Socialstyrelsen, 2015). “Vården ska ges med respekt 

för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har 
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det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården” (Hälso- och 

sjukvårdslag [HSL], 2017). 

Sjuksköterskans roll 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. Omvårdnadsarbetet, kvaliteten och 

bemötandet av vårdtagaren påverkas av sjuksköterskans kompetens och erfarenheter. En 

sjuksköterska som vårdar äldre med psykisk ohälsa ska hantera patientens känslor och 

utveckla strategier för att kunna bemöta dessa. Oavsett patientens hälsotillstånd och var 

vården utförs ska sjuksköterskan arbeta hälsofrämjande och alltid se till att den enskildes 

resurser tas tillvara på och att hen är delaktig i sin vård (Skärsäter & Wiklund Gustin, 

2019). En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård och detta 

innefattar att bilda ett partnerskap med patienten, att värna om autonomi och integritet. 

Att varje patient är unik med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskan har ett etiskt och moraliskt ansvar 

för sina beslut och kan uppleva det svårt att kommunicera med personer med psykiska 

problem, med rädsla för att säga något fel och på så vis skada patienten. Bruce et al. 

(2004) betonar i sin artikel vikten av god relation och tillit mellan sjuksköterskan och den 

äldre för att ge stöd och således minska depression. Skärsäter & Wiklund Gustin (2019) 

beskriver att erfarenheter kring möten i svåra situationer stärker sjuksköterskan i hens 

profession. Att våga möta patienter, använda sina misstag som lärdom och att ständigt 

förbättras. Det är viktigt att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta äldre 

med psykisk ohälsa, detta för att skapa förutsättningar och att lika vård ges till alla. 

Studien behövs för att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos äldre inom hälso- och 

sjukvården och hur man hanterar detta.  

Syfte 

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

hälso-och sjukvården. 
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Metod 

Design 

Studien är en litteraturstudie som enligt Friberg (2017) innebär att utforma en 

sammanfattning av hur kunskapen ser ut inom ett visst område. I en litteraturstudie består 

data av varierande litterära dokument som vetenskapliga artiklar, vetenskapliga 

tidskrifter, rapporter och doktorsavhandlingar. Vidare menar Friberg att det som avgör 

vilken text som kommer att användas utgår från studiens syfte. Vid en litteraturstudie kan 

man kartlägga kunskapsläget och detta medföljer att kvalitativa och kvantitativa artiklar 

söks. I denna studie används enbart kvalitativa artiklar då studiens syfte var att ta reda på 

sjuksköterskors erfarenheter. 

Sökvägar och Urval  

Initialt gjordes en pilotsökning i databasen CINAHL (Cumulative Index to Nursing & 

Allied Health Literature). CINAHL är en vetenskaplig kunskapsdatabas med inriktning 

på medicin, hälsovetenskap och omvårdnad (Östlundh, 2017). Detta gjordes för att 

undersöka om det fanns tillräckligt med forskning kring området till det valda syftet. 

 

Vidare gjordes en systematisk sökning i den tidigare nämnda databasen samt PsycINFO 

och Pubmed. Kristensson (2014) förklarar att PsycINFO är en databas där fokus ligger på 

psykologi och beteendevetenskap. Pubmed innehåller vetenskaplig litteratur främst inom 

den medicinska vetenskapen. De valda nyckelorden som identifierades i syftet var 

sjuksköterskor, psykisk ohälsa, hälso-och sjukvård och erfarenheter. De flesta databaser 

är baserade på det engelska språket, således översattes valda ord till engelska se bilaga 1. 

De valda orden blev studiens ämnesord och enligt Kristensson finns ämnesorden i en 

databas och grundar sig i vad artiklarna handlar om. I databasens egen ordlista finns 

ämnesorden katalogiserade, definierade, strukturerade och underlättar sökningen vilket 

gör den mer specifik. För att öka sökningens känslighet och bredd har det använts många 

olika synonymer på fritextorden för att generera så många olika artiklar som möjligt 

(Kristensson, 2014). För böjningsform på valda fritextord används trunkering*, då söker 

databasen efter det valda ordet i alla böjningsformer, exempelvis nurs*. Vid frassökning 
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”” söker databasen på ord som är sammankopplade och inte orden var för sig (Östlundh, 

2017). Blocksökningen gjordes på likvärdigt sätt i samtliga databaser för att få struktur 

på arbetet. I Pubmed användes MeSH-termer (Medical Subject Headings) och där söktes 

det inte med trunkering* eller frassökning “”, då databasen gör det automatiskt. Som 

ämnesord används här Thesaurus, genom detta blir litteratursökningen mer specifik 

(Kristensson, 2014). Att kombinera sökorden med en så kallad boolesk sökteknik blir det 

ett urval av artiklar med större utbud. Finns det begrepp med många olika synonymer 

används det OR mellan orden. Träffarna blir då att artiklarna innehåller något av orden 

eller flera av dem tillsammans. När kombinationen av olika sökblock ska kopplas 

samman används AND, databasen söker då på artiklar som innehåller alla valda fritextord 

i olika kombinationer och böjningsformer (Östlundh, 2017). Efter sammanslagen sökning 

gjordes det en avgränsning i form av filtrering: Engelskspråkig, peer-reviewed, 

forskningsartikel och inte äldre än 15 år. Detta gjordes för att identifiera aktuella artiklar 

som är relevanta till vårt arbete och den senaste forskningen (Östlundh, 2017).  

 

Granskning och Analys 

Databassökningarna resulterade i 727 artiklar. Efter genomläsning av titel kunde artiklar 

som inte svarade mot litteraturstudiens syfte exkluderas. Titel och abstract som var 

relevant sparades, lästes var för sig och sedan gemensamt för en djupare insikt och att 

artikelns resultat svarade på studiens syfte. Enligt Friberg (2017) ska läsningen av abstract 

granskas noggrant för att få en överblick av studierna. Analysprocessen genomfördes i 

sex steg enligt Kristenssons (2014) analysfas se figur 1. 

Figur 1 Analysprocessen 

Gallra abstrakt

Gör en 
genomläsning 
av studierna i 

fulltext - välj ut 
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Granska 
studierna med 

hjälp av 
granskningsmal
l - välj ut vilka 
som ska ingå i 

resultatet
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Sammanställ 
resultatet i en 
litteraturmatris

Sammanställ 
resultatet 

integrerat i 
löpandetext
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För att göra en god och metodisk granskning av kvaliteten fördes de valda artiklar in i 

HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar (Blomqvist et al., 2016). Frågorna i 

granskningsmallen beskriver Kristensson (2014) utgör en säkerhet i att bedöma 

artiklarnas kvalitet genom att syftet blir besvarat helt, delvis eller inte alls.  

Det gjordes en integrerad analys av de tio artiklarna som valdes ut att ingå i resultatet. 

Kristensson förklarar att en integrerad analys är ett enkelt sätt att sammanställa resultat. 

En integrerad analys genomförs enligt Kristensson i tre steg. Första steget består av att 

läsa igenom artiklarna som ska vara med i resultatet, för att identifiera om det finns 

generella skillnader och likheter i resultatet. Kristensson beskriver att i det andra steget 

identifieras olika kategorier, en sammanfattning av artiklarnas resultat som skildrar 

varandra. I det tredje steget förklarar Kristensson, genom att sammanställa det slutgiltiga 

resultatet under de olika kategorierna kan dessa ligga till grund för underrubriker i 

resultatredovisningen. 

 

Etiska överväganden 

De fyra etiska forskningsprinciperna är “att inte skada, göra gott, rättvisa och autonomi” 

(Kjellström, 2017). Den äldsta av principerna är icke-skada-principen som innefattar att 

man ska värna om livet. Människor ska inte orsaka någon form av fysisk- eller psykisk 

smärta eller orsaka någon form av kränkt integritet (Sandman & Kjellström, 2018). 

Genom att belysa sjuksköterskors erfarenheter av vad som krävs för att ge en god vård, 

skapas förutsättningarna. Alla människor har rätt att bestämma över sina egna liv och 

skall betraktas som självbestämmande. Detta är vad autonomi innebär. Alla människor 

har rätt att fatta egna beslut, forma egna önskningar och sätta upp mål om hur just deras 

liv ska levas. En viktig grundsten är att respektera personens autonomi oavsett åsikter och 

val och när dessa val blir skadliga för andra, kunna begränsa personens handlande 

(Kjellström, 2017). Samtliga sjuksköterskor i studierna gav sitt samtycke, de blev också 

informerade om när helst de ville kunde avsluta sin medverkan. Kjellström beskriver att 

göra-gott-principen vilar på människans välbefinnande och är en etisk skyldighet. Vår 

studie kan leda till att sjuksköterskor kan göra gott genom att uppmärksamma äldre med 

psykisk ohälsa och tillgodose deras behov för att kunna ge en god vård. För att berättiga 
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valet av deltagarna till forskningen används rättviseprincipen. Deltagarna ska behandlas 

lika och sårbara grupper ska inte utnyttjas, detta ger skäl till reglerna i rättviseprincipen. 

Äldre människor med psykisk ohälsa är en marginaliserad grupp. Genom att belysa detta 

kan sårbarheten minska och den äldres integritet och värdighet stärkas och genom detta 

minska utsattheten. Artiklarna som används är etiskt granskade för att stärka 

trovärdigheten i studien. Sandman och Kjellström (2018) förklarar att en vetenskaplig 

artikel ska innehålla tre villkor för att kallas etisk. Den ska ha god vetenskaplig kvalitet, 

innehålla väsentliga frågor och genomförts på ett etiskt sätt. Etiska överväganden 

genomsyrar hela föreliggande studien från valda ämnen, frågeställningar, genomförande, 

rapportering och resultatet. Forskningsetiken i Sverige regleras av “Lag om etikprövning 

av forskning som avser människor” (Riksdagen, 2003) men även av General Data 

Protection Regulation (GDPR). Enligt etikprövningslagen ska människovärdet 

respekteras och med hänsyn till personlig integritet, självbestämmande, mänskliga 

rättigheter, hälsa, grundläggande frihet samt säkerhet (Sandman & Kjellström, 2018).  

 

Förförståelse  

Vår förförståelse är att det finns för lite kunskap om psykisk ohälsa hos legitimerade 

sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården och att detta kan påverka vården av den äldre 

negativt, exempelvis genom att de äldre inte får den hjälp som de har rätt till. Beroende 

på var sjuksköterskan arbetar och var mötet är, kan det säkert påverka hur mötet blir. Är 

det ett hembesök är kanske risken stor att sjuksköterskan känner sig i underläge, när hen 

kommer hem till patientens bostad. Medan en sjuksköterska i primärvården el 

slutenvården kan vara i överläge då det är patienten befinner sig i en beroendeposition. 

Bemötandet kan speglas av rädsla, okunskap och fördomar och detta kan påverka 

utförandet av vården. Det kan också bli ett etiskt dilemma när den äldre känner sig kränkt 

på grund av sitt psykiska tillstånd och inte vill “släppa in sjuksköterskan”. Detta kan både 

vara psykiskt påfrestande och tidskrävande för sjuksköterskan att möta psykisk ohälsa 

oberoende var hälso-sjukvården äger rum. Vi har båda lite erfarenheter om att arbeta med 

psykisk ohälsa. Det som vi har upplevt är att det saknas kunskap i hur man bemöter 

psykisk ohälsa. Om det beror på att det finns för lite utbildning eller av annan orsak vet 
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vi inte. Det vi har reflekterat över är att en del drar sig för att göra dessa möten och fokus 

ligger mer på att bli klar med sin arbetsuppgift än att ta sig tid för den äldre. 

Resultat 

Resultatet utgick från tio kvalitativa artiklar: Sverige (4), England (2), USA (2), Norge 

(1) Nya Zeeland (1). Studien utgår från primärvården, hemsjukvården, gruppboende och 

sjukhus. I de artiklar som inkluderades deltog 148 sjuksköterskor både kvinnor och män 

och deras erfarenhet av att möta äldre med psykisk ohälsa. Arbetet delades in i två 

kategorier; Vikten av att vara närvarande och ge den äldre med psykisk ohälsa tid för att 

kunna skapa relation och Vikten av kunskap och stöd i mötet med äldre personer med 

psykisk ohälsa, se figur 2. 

Alla artiklar utgår från sjuksköterskor och deras erfarenheter. I resultatet ingår både 

legitimerade sjuksköterskor och distriktssköterskor. I en del av artiklarna framkommer 

det andra yrkesgrupper som exempelvis läkare samt annan vårdpersonal, dessa har 

exkluderats.  

 

 

 

 

Figur 2. Resultatets kategorier. 

  

Kategorier

Vikten av att vara närvarande och ge den äldre med 
psykisk ohälsa tid för att kunna skapa relation

Vikten av kunskap och stöd i mötet med äldre 
personer med psykisk ohälsa
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Vikten av att vara närvarande och ge den äldre med psykisk 
ohälsa tid för att kunna skapa relation 
 

Vid varje möte som sjuksköterskan har är det grundläggande att vara närvarande. Det är 

när det sker en emotionell koppling mellan sjuksköterskan och den äldre som det uppstår 

ett partnerskap. Det är av vikt att sjuksköterskan tar sig tid för den äldre med psykisk 

ohälsa för att kunna skapa en relation som bygger på tid, närvaro och trygghet. 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet av stödjande samtal berodde på kontinuitet och att det fanns 

tillgänglig tid för dessa samtal. De ansåg att det var viktigt att sitta ner och lyssna på den 

äldre och reflektera över hens berättelse och ge tid. För det allra flesta tog det tid att skapa 

denna relation och att utveckla den, det byggde på samtal, förtroende, förståelse, omtanke 

och respektfullhet. Empatisk och kontinuerlig kommunikation hjälpte sjuksköterskorna 

att förstå patientens känslor. Det framkom att när relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten var god, så ansträngde sig sjuksköterskan lite extra för den äldre. Det var lättare 

att skapa en relation med någon som man hade känt en längre tid (Anker-Hansen et al., 

2019; Bjorkman et al., 2018; Grundberg et al., 2016; Liebel et al., 2015; Liebel & Powers, 

2015; Norell Pejner et al., 2012; Waterworth et al., 2015).  

 

You have to listen more, too, and you have to … always … 

we’re always empathic, but in these cases you have to be even 

more empathic and more understanding, because otherwise 

the patients can lose their trust in you, if you don’t give them 

a good initial reception … you mustn’t rush, because then 

they’ll lose their trust. (Bjorkman et al., 2018, s. 1027) 

 

Sjuksköterskorna i hemsjukvården tyckte att de hade en fördel jämte sjuksköterskorna 

inom primärvården då de mötte de äldre i deras hem, en miljö där de kände sig trygga 

(Anker- Hansen et al., 2019). De hade lättare att utforska psykosociala svårigheter för att 

de träffade de äldre mer kontinuerligt och då lättare kunde upptäcka förändringar i den 

äldres mående. Emellertid sa sjuksköterskorna att deras erfarenhet var att när den äldres 
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psykiska ohälsa försämrades påverkade detta relationen och partnerskapet dem emellan, 

genom att de äldre motsatte sig hjälp från dem. En del av sjuksköterskorna kände att de 

ville skapa en relation och vara närvarande i mötet med den äldre men andra åtagande 

från arbetsgivaren gjorde att detta var svårt att uppfylla. Då skapades en barriär mellan 

sjuksköterskornas vilja att vara närvarande och organisationens krav på effektivitet 

(Anker-Hansen et al., 2019; Liebel & Powers, 2015; Murray et al., 2006; Porskrog 

Kristiansen et al., 2010). 

 

För en del sjuksköterskor var det viktigt med stödjande och öppna återkommande dialoger 

för att hjälpa och uppmuntra den äldre att känna sig mer självsäkra när det gällde att 

beskriva sina känslor och mentala hälsa. Att ställa känsliga frågor angående det psykiska 

måendet berodde mycket på hur lätt den äldre hade för att öppna upp sig. Receptet på 

framgångsrika relationer fanns – dock var problemet att genomföra dem (Anker-Hansen 

et al., 2019; Grundberg et al., 2016; Liebel et al., 2015; Liebel & Powers, 2015). När de 

äldre förde konversationer i andra sammanhang som inte handlade om det medicinska, 

kände sjuksköterskorna sig distraherade på grund av tidspress. Erfarenheten av detta var 

att tiden gick och att nästkommande patient fick vänta. Sjuksköterskornas erfarenhet var 

att detta var en balansgång och en utmaning mellan att utföra sitt arbete samtidigt som de 

skulle vara närvarande och lyssna på den äldre (Anker-Hansen et al., 2019; Liebel et al., 

2015; Liebel & Powers, 2015). Det framkom att vissa sjuksköterskor missade möjligheter 

till en relation på grund av tidsbrist och detta ledde till ett frånvarande samtal mellan 

sjuksköterskan och den äldre. Kommunikationen blev sämre och möjligheterna till att 

skapa en god relation uteblev. Sjuksköterskorna i hemsjukvården uttryckte en önskan om 

att ge den äldre mer tid, att kunna sitta ner och prata en stund för att få den äldre att öppna 

upp sig, men deras erfarenheter var att denna tid ofta inte fanns. I primärvården var 

sjuksköterskornas erfarenheter liknande, de kände att de inte tillbringade tillräckligt med 

tid med den äldre för att uppmärksamma om den äldre mådde psykiskt sämre (Anker-

Hansen et al., 2019; Norell Pejner et al., 2012). Många av sjuksköterskornas erfarenhet 

var att de äldre behövde tid att prata om hur de mådde och uppfattningen var att de äldre 

kände en lättnad när de kunde göra det. Det var dock inte nödvändigt att alltid föreslå 
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någon lösning, utan att det räckte att ta sig tid att lyssna (Bjorkman et al., 2018; Grundberg 

et al., 2016). 

  

So I think it’s extremely important that you yourself stay fairly 

calm, that you don’t start to push it, even if you’re under stress 

and are in a hurry … it’s incredibly important and … the 

patient feels that there’s time here … because otherwise 

you’re deceiving them in a way, if you start a conversation 

and then start checking the clock or doing something else … 

then it’s like, then you’ve … you’ve lost that patient. 

(Bjorkman et al., 2018, s. 1027) 

 

En av de vanligaste anledningarna till att sjuksköterskorna valde att avbryta en 

konversation som handlade om den äldres känslor var på grund av tidsbegränsningar, de 

hade inte tillräckligt med tid för att stanna kvar och sitta ner och lyssna (Grundberg et al., 

2016; Liebel et al., 2015; Norell Pejner et al., 2012).   

 

”Sometimes people just need to talk. So I close my computer 

and just let them talk. They just want someone to listen to 

them. So you get to all the clinical stuff later. The emotional 

stuff is just as important” (Liebel & Powers, 2015, s. 455). 

 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att besök inom primärvården som berodde på psykisk 

ohälsa var väldigt tidskrävande och passade inte in i den tidsram som de hade till sitt 

förfogande. De var också bekymrade över att det ökade antalet av äldre som kontaktade 

dem med psykisk ohälsa riskera att få en sämre vård på grund av långa väntelistor. 

Detta var utmanande och följden blev en stressad arbetssituation (Anker-Hansen et al., 

2019; Bjorkman et al., 2018; Grundberg et al., 2016; Libel et al., 2015; Waterworth et al., 

2015). Sjuksköterskorna berättade att deras arbete krävde mer och mer av dem och detta 
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blev på bekostnad av den äldre, när tiden till det lilla extra inte fanns där (Porskrog 

Kristiansen et al., 2010).  

Vikten av kunskap och stöd i mötet med äldre personer med 

psykisk ohälsa  

När sjuksköterskor inte hade tillräckligt med kunskap om psykisk ohälsa framkom det 

också en osäkerhet i hur man skulle bemöta den äldre. Beroende på kunskap, stöd och 

erfarenheter som sjuksköterskorna hade påverkade det mötet med den äldre både positivt 

och negativt.  

 
Brist på erfarenhet och kunskap om psykisk ohälsa yttrade sig i osäkerhet hos majoriteten 

av sjuksköterskorna. För att hantera dessa obekväma situationer använde sig 

sjuksköterskorna av olika strategier. Humor och gott humör var en strategi till att slippa 

svara på frågor kring dåligt mående. Att distansera sig känslomässigt från patienten var 

en strategi till att i stället kunna fokusera på omvårdnadsarbetet. Att välja bort 

känslomässiga samtal med den äldre var något som sjuksköterskorna förklarade att det 

förekom. En anledning var att de inte såg eller förstod vad det rörde sig om, ännu mindre 

hur de skulle kunna hantera det (Burroughs et al., 2006; Liebel et al., 2015; Liebel & 

Powers, 2015; Norell Pejner et al., 2012; Waterworth et al., 2015). En sjuksköterska 

beskrev: 

 

Like it took me quite a long time to pluck up the courage to 

ask somebody if they were suicidal. Because what are you 

going to do with the information. If you ask the question 

you´ve got to be able to do something with information. 

(Waterworth et al., 2015, s. 2565) 

 

 

Vissa sjuksköterskor såg depression som en naturlig del av åldrandet och valde att lägga 

fokus på att behandla de fysiska besvären och ville sedan skicka patienten vidare med 

dem psykiska besvären till psykiatrin, medan andra sjuksköterskor såg depression som en 
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behandlingsbar sjukdom (Burroughs et al., 2006; Liebel et al., 2015; Liebel & Powers, 

2015; Murray et al., 2006; Norell Pejner et al., 2012; Waterworth et al., 2015).  

 

En del av sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräckligt med erfarenhet och kompetens 

för att känna igen tillstånd av depression och ångest hos äldre. Främst för att de hanterade 

multisjuka äldre och flera av deras kroniska tillstånd, vilket sjuksköterskorna erfara 

krävde stor anpassningsförmåga att hantera. Att ställa specifika frågor till de äldre om 

deras mående handlade mycket om hur bekväma sjuksköterskorna var i att göra detta. Det 

framkom från sjuksköterskorna att erfarenhet och självförtroende hjälpte till att ställa 

dessa känsliga frågor. Intresse och kunnighet om psykisk ohälsa hos äldre gjorde skillnad 

på hur sjuksköterskorna engagerade sig och att de då lättare kunde samtala om eventuella 

förändringar i måendet (Grundberg et al., 2016; Liebel & Powers, 2015; Waterworth et 

al., 2015). Sjuksköterskornas erfarenheter var att när det saknades kunskap om psykisk 

ohälsa kunde detta begränsa dem i mötet med den äldre. Sjuksköterskorna erfara att 

kommunikationsförmågan kunde bli bättre av utbildning och på så sätt hjälpa dem att 

upprätthålla ett partnerskap och kunna engagera sig i patienten. Sjuksköterskornas 

kunskap kom främst från erfarenheter av att arbeta kliniskt men också av egna privata 

upplevelser. De ansåg att det hade för lite utbildning och att de hade en begränsad 

funktion när det kom till specialiserad kunskap, utbildningsprogram, 

kommunikationsförmåga och de ansåg att behovet av ytterligare kompetens om psykisk 

ohälsa behövdes (Bjorkman et al., 2018; Burroughs et al., 2006; Liebel et al., 2015; Liebel 

& Powers 2015). Sjuksköterskorna i primärvården ansåg att hanteringen av depression av 

äldre var viktigt, men att de kände att de var osäkra och hade begränsningar i sin 

utbildning, saknade färdigheter och kunskap. Men att de ändå menade att det var deras 

ansvar att ta hand om äldre med psykisk ohälsa, samtidigt förmedlade sjuksköterskorna i 

primärvården en önskan om ökad kunskap om ångest och depressions hantering hos 

sjuksköterskorna i hemsjukvården, då de ofta kontaktade sjuksköterskorna i primärvården 

för råd (Burroughs et al., 2006; Grundberg et al., 2016). De flesta sjuksköterskorna ansåg 

att upptäcka psykiska hälsoproblem och att främja hälsa var viktiga egenskaper. Deras 

erfarenhet var att äldre med psykisk ohälsa var en svår patientgrupp att arbeta med och 

att de var beroende av mer information om den äldre från andra yrkesverksamma som till 
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exempel socialtjänsten (Grundberg et al., 2016; Murray et al., 2006). Några av 

sjuksköterskorna var rädda för att säga något fel vilket gjorde att de undvek att arbeta 

med deprimerade äldre. En sjuksköterska uttryckte: 

 

“I’m no good at that [managing depression]. I already know 

that is my weakness “(Liebel & Powers, 2015, s. 454). 

 

Andra ansåg att hantering av depression inte låg inom ramen för omvårdnadspraxis. 

Sjuksköterskor med tidigare erfarenheter av att ta hand om deprimerade äldre uttryckte 

önskan och en känsla av ansvar att förmedla positiva uppfattningar om 

depressionshantering till sina kolleger. En del sjuksköterskor uttryckte bristande 

förtroende för sina egna kunskaper om exempelvis antidepressiva läkemedel (Liebel & 

Powers, 2015). Sammanfattningsvis uttryckte sjuksköterskorna ett intresse för ökad 

tillgång till utbildning anpassade till behandling och hantering av psykisk ohälsa. De 

beskrev att de saknades arbetsbeskrivningar som innehöll hur sjuksköterskorna skulle 

prioritera och ha något att luta sig mot i svåra vårdsituationer. För att få denna kunskap 

tog sig sjuksköterskorna på eget initiativ hjälp av läroböcker, webbplatser och kolleger 

för att få bättre kunskap om psykisk ohälsa (Liebel & Powers, 2015; Porskrog Kristiansen 

et al., 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Henricson (2017) menar att en metoddiskussion syftar till att bedöma hur kvaliteten har 

säkerställts i examensarbetet. Genom ett kritiskt förhållningssätt diskutera och granska 

trovärdigheten, begränsningar/svagheter och styrkor. Metoden diskuteras utifrån 

Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet. Shenton beskriver att tillförlitligheten utvärderas genom att kontrollera om 

resultatet svarar på syftet och om forskningsresultaten återger deltagarnas verklighet. 

Vidare beskriver Shenton att verifierbarhet handlar om hur man gör om och producerar 

forskningsresultat, liknande resultat baserat på liknande metoder.  Pålitligheten utgår från 
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hur välbeskriven författarnas förförståelse är, så att den inte har en påverkan av studiens 

resultat samt vilka som deltagit i analysprocessen. Shenton menar att överförbarheten i 

en kvalitativ studie ofta kan vara stram i sin kontext, därmed är överförbarheten 

begränsad.  

 

Tillförlitligheten i denna litteraturstudie stärks då resultatet svarar på studiens syfte. 

Genom att använda tre databaser som är inriktade på omvårdnadsvetenskap ökade 

möjligheterna till ett större urval. Tillförlitligheten stärks ytterligare vid användning av 

ämnesord och fritextord för att få fram artiklar som svarar på studiens syfte men sänks då 

ämnesord inte har använts i alla databaser. Användningen av HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa artiklar stärker tillförlitligheten då artiklar med hög kvalité ligger till grund för 

resultatet (Blomqvist et al., 2016).  Något som sänker tillförlitligheten är att enbart 

kvalitativa artiklar användes. Urvalet hade möjligen blivit bättre om även kvantitativa 

artiklar hade använts. Kvantitativa artiklar har ett större deltagarantal och redovisar även 

statistik. Tillförlitligheten sänks då andra professioner ingått i studierna men valts att 

exkluderas. En tydlig struktur i metodavsnittet har följts genom en välplanerad grund från 

början, vilket stärker verifierbarheten i artikelsökningarna. I sökvägar och urval redogörs 

att fyra sökblock bildades utifrån ämnesord som utgick från studiens syfte. Ett sökschema 

bifogas (Bilaga 1) vilket gör det möjligt för andra att utföra en liknande studie med 

liknande resultat Shenton (2004). Granskning och analys utgick ifrån Kristenssons (2014) 

sex steg vilket ger läsaren en överskådlig bild. En svaghet som framkommer är att 

författarna genomför en så omfattande litteraturstudie för första gången vilket kan 

påverka datainsamlingen, granskning och analys. Ytterligare en svaghet är att det inte 

framkommer ålder, kön och antal yrkesverksamma år i alla utvalda artiklar. Genom att 

båda författarna deltagit i analysprocessen stärks pålitligheten förklarar Shenton (2004). 

Artiklarna analyserades, lästes var för sig och sedan gemensamt, för att vidare föra en 

diskussion där vi tillsammans sammanförde våra resultat för att undvika egna personliga 

tolkningar. En välskriven förförståelse skrivs tidigt i arbetet och har inte avspeglat sig i 

resultatet vilket stärker pålitligheten. Artiklarna som ingår i resultatet är Engelskspråkiga, 

detta sänker pålitligheten då det inte är författarnas modersmål och efter översättning kan 

relevant information försvinna. Enligt Shenton handlar överförbarheten om att studiens 
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resultat ska kunna överföras till andra sammanhang och kunna göras om. Trots att 

artiklarna är geografiskt utspridda och har olika sjukvårdssystem kan sjuksköterskans 

erfarenheter vara de samma i de olika länderna. Överförbarheten sänks då det inte 

framkommer ålder, kön och yrkesverksamma år i alla studierna. Vidare beskriver Shenton 

att kvalitativa artiklar kan sänka överförbarheten då den kan vara begränsad. 

Överförbarheten stärks genom att våra studier är tagna ur olika vårdkontexter, 

primärvård, avdelning på sjukhus, gruppboende och hemsjukvård.  

 

Resultatdiskussion  

I föreliggande litteraturstudie var studiens syfte att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av att möta äldre med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården. De två kategorierna som 

framkom i resultatet var Vikten av att vara närvarande och ge den äldre med psykisk 

ohälsa tid för att kunna skapa relation samt Vikten av kunskap och stöd i mötet med äldre 

personer med psykisk ohälsa. Från dessa två kategorier kommer följande fynd diskuteras; 

Möten och relationer samt Kunskap genom utbildning. Fynden kommer att diskuteras 

utifrån samhällsperspektiv, omvårdnadsteorier och etiska aspekter.  

 

Kunskap genom utbildning 

För lite kunskap om psykisk ohälsa speglade sig i en del av sjuksköterskornas 

erfarenheter. Resultatet visade att för lite kunskap och bristande utbildning gjorde att 

sjuksköterskorna hade svårt att ta till sig de äldre med psykisk ohälsa. Det framkom i 

resultatet att sjuksköterskorna ofta uttryckte att det saknade kunskap, erfarenhet och 

utbildning om psykisk ohälsa. Deras argument när det kom till att ha svårt för att ta hand 

om de äldre var att de hade för lite utbildning och ursäktade sina bristande kunskaper på 

organisationen och bortsåg från sitt ansvar att själva hålla sig uppdaterade. Många 

uttryckte att de inte hade kunskap och erfarenheter att ta hand om dessa äldre vilket då 

kunde leda till dåligt bemötande, vilket drabbade den äldre negativt och dessutom kunde 

leda till att den äldre inte fick den hjälpen som hen behövde. Att gömma sina okunskaper 

bakom attityder och bristande respekt för den äldre är ingen framgång för att bygga upp 
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en trygg och säker vård. International council of nurses; ICNs (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b) etiska kod för sjuksköterskor, förklarar att sjuksköterskan 

har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket, genom ett kontinuerligt lärande 

upprätthålla sin yrkeskompetens. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt 

till omsorgsfull och sakkunnig hälso- och sjukvård som innefattar god kvalitet som 

överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. I Mędrzycka-Dąbrowska et al., 

(2016); Richards & Potgieters, (2010) studier framkom det att utbildning är fördelaktigt 

och ses som viktig del för att utvecklas yrkesmässigt och för att patientvården ska 

förbättras, även genom att på egen hand utveckla kunskapen genom vetenskaplig evidens 

ansågs viktigt. Vidare förklarar Richards & Potgieter, (2010) att forskningsresultat visade 

att de flesta legitimerade sjuksköterskor uppfattade fortbildning som fördelaktigt för 

deras personliga och yrkesmässiga utveckling och att det skulle kunna leda till att 

kvaliteten på vården förbättras.  

 

Sjuksköterskan har ett egenansvar att själv hålla sig uppdaterad kring ny forskning, 

kunskap och vidareutbildning för att kunna bedriva en säker och trygg vård. Men brist på 

utbildning och kunskap är inte enbart sjuksköterskans ansvar utan även upp till 

arbetsgivaren att utbilda sin personal (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). I en rapport 

från IVO (Inspektionen för vård och omsorg, 2019) framkom det att patienter inte fick 

sina behov tillgodosedda på grund av brister i personcentrering och samordning. Patienter 

utsattes för allvarliga risker när det saknades personal eller tillräckligt med kompetens. 

Det behövs utföras åtgärder inom vården och omsorgen för att komma till rätta med dessa 

problem. Dessa åtgärder måste ske på politisk nivå likväl i verksamheterna för att 

omsorgen skall fungera. 

 

Möten och relationer  

Möten och relationer var väsentligt för att kunna ge en god omvårdnad. Att skapa en god 

relation med den äldre med psykisk ohälsa var av stor vikt för att möjligheter till en god 

omvårdnad skulle kunna ges. För att skapa en bra relation och ett bra möte behövde både 

sjuksköterskan och den äldre engagera sig. En tvåvägskommunikation från båda parter 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=M%C4%99drzycka-D%C4%85browska%2C+W
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var av vikt för att ett möte och en relation skulle kunna uppstå och bli bra. Det krävdes 

tid, engagemang och kontinuitet men även att sjuksköterskan var trygg i sin yrkesroll för 

att dessa möten skulle kunna genomföras på ett sätt som fungera för båda parterna. I en 

studie av Pennbrant et al. (2020) beskrev sjuksköterskorna på ett äldreboende för personer 

med demenssjukdom i ett palliativt skede, att en god omvårdnad och förståelse av 

patientens personliga behov och resurser infinner sig genom att de känner patienten som 

person och det skapar ett lugn och en trygghet. Samtidigt beskrev 

ambulanssjuksköterskor som möter föräldrar och barn i studien av Nordén et al. (2014) 

hur viktigt det var att skapa ett förtroende och en trygghet för både barnet och föräldern 

för att kunna utföra en god behandling. 

 

Närhetsetiken lyfter fram betydelsen av mötet med andra människor och de regler och 

handlingar som sker i dessa möten. När en sjuksköterska och en patient möts får 

sjuksköterskan ansvar, en plikt och ett krav att ta hand om patienten. En etisk situation 

uppstår i varje möte med en annan människa och vi ställs inför kravet att svara. När en 

människa som är i behov av hjälp från en sjuksköterska uppstår både ansvar och makt hos 

sjuksköterskan, och för att patientens värdighet och självbestämmande ska bevaras finns 

det förutsättningar för mötet (Sandman & Kjellström, 2018). En grundläggande 

förutsättning för ett gott möte är Bubers (1994) Jag-Du-Relation, som bygger på 

ömsesidighet, bekräftelse och acceptans. Som vårdare kan det vara av vikt att utgå från 

denna relationsfilosofi för att kunna skapa ett gott möte och bevara den äldres 

värdighet.  Bubers “jag-du-relation” förklarar skillnaden mellan “jag-du” (subjekt) och 

“jag-det” (objekt). Jaget är öppet i båda relationerna och vi kan inte säga “du” eller “det” 

utan att på samma gång säga “jag”, då de alltid förekommer tillsammans, när vi står i 

relation till andra människor. Det är i “jag-du” som det äkta mötet sker.   

McCormack och McCance (2010) omvårdnadsmodell; Person-Centred Practice 

Framework grundas på fem huvudkomponenter för att skapa en resultatrik 

personcentrerad vård. Den första grundar sig i samhällsperspektivet och vad som 

erfordrar för samhället för att personcentrerad vård ska kunna utföras. Om samhället och 

vården inte organiseras på ett sätt som krävs för att skapa personcentrerad vård finns ingen 

praktisk hypotes för ett personcentrerat arbetssätt. Detta grundar sig i samhällets normer 
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och attityder, strategisk styrning samt kompetensförsörjning och att det finns resurser och 

utbildning att tillgå. Den andra komponenten inriktar sig på sjuksköterskans sociala 

kompetens, egenskaper och hängivenhet. Att sjuksköterskan är klar med sina egna 

värderingar och att hen har en utvecklad självkännedom. McCormack & McCance 

förklarar vidare att den tredje punkten är relaterad till vårdande sammanhang, 

organisationens inflytande på vården av äldre och samarbete mellan andra professioner 

och ta vara på deras yrkeskompetens. De två sista punkterna tar upp att man ska ta vara 

på den äldre personens medvetenhet, värderingar, ha ett delat beslutfattande och vara 

närvarande och att vården ska leda till involvering, delaktighet, välbefinnande samt en 

helade vårdkultur. Ur ett sjuksköterskeperspektiv är det viktigt att känna till och arbeta 

utifrån det personcentrerade ramverket när det gäller att bemöta och ta hand om äldre 

personer med psykisk ohälsa. Det är väsentligt att som sjuksköterska förstå vikten av ett 

gott bemötande och hur bemötandet påverkar vården av den äldre. Genom ett 

personcentrerat förhållningssätt bjuder sjuksköterskan in den äldre i vården och kan 

därmed skapa ett partnerskap som utgår från den äldres levda liv och psykiska tillstånd. 

Detta för att kunna förbättra vården av den äldre samt öka delaktigheten.  

I en studie av Arvidsdotter et al. (2013) framkom det att personer med psykisk ohälsa 

inom öppenvården som både fick akupunktur tillsammans med personcentrerad vård 

upplevde att de fick bättre livskvalitet, ökat välbefinnande och en förbättrad känsla av 

sammanhang än vad de fick av traditionell vård. Det framkom att de hade mindre ångest, 

depression och hade ett bättre mentalt välbefinnande. Vårdförbundet (2015) förklarar att 

personcentrerad vård utgår från personens livssituation, mänskliga förmågor, behov och 

bygger på personens egen berättelse. Att arbeta personcentrerat innebär att tid för mötet 

måste prioriteras. Genom att arbeta personcentrerat och ägna mer tid åt patienten kan 

besparingar uppnås som till exempel kortare sjukhusvistelse. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis framkom det att sjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta med 

psykisk ohälsa ofta gjorde dem obekväma då de kände att de hade brist på kunskap och 
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utbildning. Detta ledde till att sjuksköterskorna undvek att arbeta med äldre med psykisk 

ohälsa och det drabbade den äldre. Denna studie visar att många sjuksköterskors 

erfarenhet är att det behövs mer kunskap och utbildning i ämnet. Genom utbildning och 

kontinuerlig uppdatering av psykisk ohälsa kan osäkerhet kring ämnet minska och detta 

skulle påverka vården positivt, där den äldre kan få den vård som hen har behov av och 

rätt till. Sjuksköterskornas erfarenhet var också att de hade alldeles för lite tid för de äldre, 

viljan att hjälpa fanns men tiden räckte inte till. Genomgående i studierna fram kom det   

att de flesta sjuksköterskornas erfarenheter var att skapa en god relation med den äldre 

för att kunna ge den vård som behövdes.  
Personcentrerad vård är en grund för sjuksköterskor att arbeta utifrån och när det kommer 

till äldre med psykisk ohälsa är den personcentrerade vården viktig. För att kunna bedriva 

personcentrerad vård och ge den äldre tid måste också organisationen tillåta detta. Goda 

kunskaper i kommunikation och bemötande kan lösa många etiska problem som kan 

uppstå i dessa möten och för att kunna upprätthålla en god omvårdnad. Denna 

litteraturstudie kan hjälpa sjuksköterskor, studenter och andra som arbetar med äldre och 

psykisk ohälsa samt organisationerna att förstå hur viktigt det är att ta sig tid för de äldre. 

Är det ekonomin som ska styra hur säker och trygg vård ska utföras, eller ska man utgå 

från autonomi och närhetsetiken och se till att den äldre får rätt vård utifrån sina behov. 

Att arbeta mer personcentrerat, hålla sina kunskaper färska, våga möta dessa äldre och ge 

den äldre mer tid, gynnar inte enbart relationen mellan sjuksköterskan och den äldre utan 

även organisationen och samhället över tid. Att satsa på kunskap och utbildning leder till 

att både vårdtiden och ekonomin blir bättre genom att ge sjuksköterskor utbildning, 

fortbildning och tid till den äldre för att kunna ge en god och närvarande vård. 

Idag ökar både antalet äldre och psykisk ohälsa i samhället. Är det så att det behövs mer 

forskning kring kunskap, kommunikation och bemötande om psykisk ohälsa och hur 

vården av dessa personer ska bedrivas för att kunna skapa en god och trygg miljö för de 

som lider av psykisk ohälsa.  
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Sökschema 
 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 2021-04-27 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa i 
hälso-och sjukvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Sjuksköterskan “nurses” [MH] OR 
 nurs* [fritext] OR 
“registered nurse*” [fritext] OR 
“home care nurs*” [fritext] OR 
“nurse perceptions*” [fritext] OR 
“nurse experience*” [fritext] OR 
“nurse view*” [fritext] 
 

969,441  

2. Psykisk ohälsa “mental disorders” [MH] OR 
“mental disease*” [fritext] OR 
“mental illnes*” [fritext] OR 
“psychiatric disease*” [fritext] OR 
“depression*” [fritext] OR 
“psychiatric disorder*” [fritext 
 

352,071  

3. Hälso-och sjukvård "home health care” [MH] OR 
 "home health care*" [fritext] OR 
 "home care service*” [fritext] OR 
 "home nurse*" [fritext] OR 
 "geriatric nurs*" [fritext] OR 
 "independent living*" [fritext] OR 
 "municipal care"*[fritext] OR 
 "in home care*" [fritext] OR 
 "domiciliary care*" [fritext] OR 
 "primary care*" [fritext] OR 
 "community health centers*" [fritext] OR 
 "primary health care*" [fritext] OR 
 "ambulatory care facilities*" [fritext] OR 
 "community mental health centers*" [fritext] OR 
"somatic care*" [fritext] OR 
 "somatic ward*" [fritext] OR 
 "ward*" [fritext] 
 

312,046  

4. Erfarenheter “qualitative studies” [MH] OR 
“attitud* [fritext] OR 
“emotion recognition*” [fritext] OR 

1,047,441  

Bilaga 1 

 



B
i
l
a
g
a 
1 

31 

  emotion* [fritext] OR 
“qualitative studies*” [fritext] OR 
 experie* [fritext] OR 
 percep* [fritext] OR 
 view* [fritext] 
 

5. S1 AND S2 AND S3 AND 4 3,111  

Begränsningar Sökning nr 5 + Peer-reviewed; 2006–2021; 
Engelskspråkig; Forskningsartikel; Ålder 65+ och 
äldre. 

582 4* 

 
*1 dubblett togs bort  
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*2 dubbletter togs bort  

Databas: Pubmed 

Datum: 2021-04-27 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa i hälso-och 
sjukvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1.Sjuksköterskan nurse[Title/Abstract]) OR  
registered nurse[Title/Abstract] OR 
home care nurse[Title/Abstract] OR 
nurse perceptions[Title/Abstract] OR 
nurse attitudes[Title/Abstract] OR  
nurse view[Title/Abstract] OR  
nurse experience[Title/Abstract] 
 

131,845  

2.Psykisk ohälsa mental disorder[MeSH Terms] OR  
mental disease[Title/Abstract] OR  
mental illness[Title/Abstract) OR  
psychiatric disease[Title/Abstract] OR 
depression[Title/Abstract] OR 
psychiatric disorder[Title/Abstract] 
 

1,511,772  

3.Hälso-och sjukvård home health care [Title/Abstract] OR  
home care nurse [Title/Abstract] OR  
home care service [Title/Abstract] OR 
geriatric nurse [Title/Abstract] OR 
municipal care [Title/Abstract] OR  
domiciliary care [Title/Abstract] OR  
primary care [Title/Abstract] OR  
primary health care [Title/Abstract] OR  
community health centers [Title/Abstract] OR 
ambulatory care facilities [Title/Abstract] OR  
somatic care [Title/Abstract] OR  
somatic ward [Title/Abstract] OR  
ward [Title/Abstract] 
 

192,849  

4. Erfarenheter qualitative studies[Title/Abstract] OR 
attitude[Title/Abstract] OR  
emotion recognition[Title/Abstract] OR 
experience[Title/Abstract] OR 
perceptions[Title/Abstract] OR  
view[Title/Abstract] 
 

1,137,797  

5. S1 AND S2 AND S3 AND S4 178  

Begränsningar 2006–2021; Engelskspråkig. 126 4* 
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Databas: PsycINFO 

Datum: 2021-04-27 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa i hälso-och 
sjukvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1.Sjuksköterskan "Nurses" [Thesaurus] OR  
”registered nurse" [Fritext] OR 
"home care nurse" [Fritext] OR 
"nurse attitudes" [Fritext] OR  
"nurse perceptions" [Fritext] OR  
"nurse experience" [Fritext] OR  
"nurse view” [Fritext] 

31,051  

2.Psykisk ohälsa "Mental Disorders" [Thesaurus] OR  
"mental disease" [Fritext] OR  
"mental illness" [Fritext] OR  
"psychiatric disease” [Fritext] OR  
 depression* [Fritext] OR 
"psychiatric disorder” 

501,609  

3.Hälso-och sjukvård "primary health care"[fritext]  
"ambulatory care facilities" [fritext] OR  
"somatic care" [fritext] OR  
"somatic ward" [fritext] OR  
"domiciliary care"[fritext] OR  
"municipal care" [fritext] OR  
"home health care"[fritext] OR  
"community mental health centers" [fritext] OR 
"home nurse"[fritext] OR  
"primary care"[fritext 

62,246  

4.Erfarenheter "qualitative studies" [Fritext] OR 
 attitud* [Fritext] OR 
"emotion recognition” [Fritext] OR 
 emotion* [Fritext] OR  
 percep* [Fritext] 
 

2,097,675  

5. S1 AND S2 AND S3 AND S4 135  

Begränsningar Sökning nr 5; Peer-rewieved; 2006–2021; 
Engelskspråkig. 

19 2 

https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1926822/SavedSearches?site=psycinfo&t:ac=SavedSearches
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Artikelöversikt (kvalitativ) 
Bilaga 2 

Författare, Titel 
Land, år 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Anker-Hansen C., 

Skovdahl K., 

McCormack B & 

Tønnessen S. 

 

Collaboration between 

home care staff, 

leaders and care 

partners of older 

people with mental 

health problems: a 

focus on personhood. 

 

Norge, 2019. 

Att utforska 

personal inom 

hemsjukvården 

och ledares 

erfarenheter av 

att samarbeta 

med vårdpartner 

av äldre 

personer med 

psykiska 

hälsoproblem 

genom ett 

personlighets 

perspektiv 

Bekvämlighetsurval hölls där 

11 deltagare valde att delta, 3 

ledare 4 sjuksköterskor och 4 

sjukvårdsbiträden. Alla 

kvinnor mellan 26-65 år. 

Erfarenhet inom yrket 1-28 

år. 

Inklusionskriterier var att 

man skulle vara anställd i 

hemsjukvården antingen som 

vårdanställd eller ledare. 

Deltagarna fick både skriftlig 

och muntlig info. Etisk godkänd 

Förförståelse finns. 

Två fokusgrupper med 4 

deltagare vardera och 

fördjupade intervjuer med 

ledarna genomfördes utav en av 

författarna på ledarnas kontor, 

spelades in och transkriberades. 

Intervjuerna varade 1 timme. 

Intervjufrågorna framkommer 

tydligt. 

Tematisk innehållsanalys 

Fyra huvudteman: 

 

*Att vara i relation- 

oförhandlade relationer. 

 

*Att vara i en social värld- 

Motstridiga dagordningar 

 

*Att vara på plats-Svag 

paternalism 

 

*Att vara med sig själv- 

Moral kompromiss 

 

Tillförlitlighet: Stärks då 

teman och citat svarar på 

syftet.  

Verifierbarhet: Stärks då 

intervjufrågorna framkommer 

Pålitlighet: Stärks då 

förförståelse finns. Sänks då 

endast en författare deltog i 

analysen 

Överförbarhet: Stärks då 

artikeln är välgjord, 

innehållet är väl beskrivet och 

välarbetat och kan återskapas 

i liknande studier 

Bjorkman A., 

Andersson K., 

Bergström & 

Salzmann – Erikson 

M. 

 

Increased Mental 

Illness and the 

Challenges This 

Brings for District 

Nurses in Primary 

Care Settings 

 

Sverige, 2018 

Syftet var att 

kvalitativt 

utforska 

primärvårds 

sjuksköterskors 

reflektioner över 

möten med  

vårdgivare med 

psykisk 

sjukdom i 

primärvården 

Ändamålsenligt urval 

5 vårdcentraler valdes ut, 8 

Dsk blev tillfrågade, kvinnor 

mellan 27-62år. 

Distriktssköterskorna blev 

kontaktade via mejl eller 

telefon 

Inklusionskriterier var att ha 

arbetat på VC i minst 6 mån 

och ha erfarenheter av att 

träffa patienter med psykisk 

ohälsa. 

Enskilda halvstrukturerade 

intervjuer med öppna frågor 

baserat på intervjuguide. 

Deltagarna fick skriftlig och 

muntlig information och gav 

informerat samtycke. 

Intervjuernas plats fick 

deltagarna själv bestämma. 

Tid på intervjuerna framgår ej. 

 

Etisk godkänd 

 

Induktiv innehållsanalys 

Tre huvudteman: 

*Att ständigt uppleva att 

patienterna faller mellan 

stolarna: Patienter 

riskerade att hänvisas fram 

o tillbaka bland olika 

vårdgivare. 

*Begränsas av brist på 

kunskap och resurser: 

Tidsbegränsning på vc gav 

sämre vårdkvalitet. 

*Upprätta ett pålitligt 

förhållande för att 

övervinna tabu, skam o 

skuld: Svårt att öppna upp 

Tillförlitlighet: Stärks då 

teman och citat finns som 

svarar på syftet. 

Verifierbarhet: Stärks då 

deltagarna får samma 

kärnfrågor och intervjuguide 

används. Sänks då tid på 

intervjuerna ej framgår. 

Pålitlighet: Sänks då 

förförståelse saknas. Stärks 

då alla författare deltar i 

analysen Överförbarhet: 

stärks då den kan överföras 

till liknande arbetsplatser 

med samma inkl.kriterier 
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Författare, Titel 
Land, år 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Burroughs H., 

Lovell K., Morley 

M., Baldwin R., 

Burns A & Chew-

Graham C. 

 

‘Justifiable 

depression’: how 

primary care 

professionals and 

patients view late-

life depression? a 

qualitative study 

 

England, 2006 

Att utforska hur 

primärvårdens 

personal och 

patienter ser på 

orsakerna till och 

hantering av sen 

depression  

 

Ändamålsenligt urval 

15 st primärvårdspersonal 

ingick i studien 9 läkare, 3 

sjuksköterskor, 2 

distriktssköterskor och 1 

hemvårdssjuksköterska. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes 

Informerat samtycke gavs. 

Etiskt godkänd 

 

Intervjuerna genomfördes 

av författarna antingen på 

vårdcentralen eller på 

författarnas kontor. 

Intervjuerna varade i ca 60 

min. Studien varade mellan 

okt 2003-maj 2004. 

Tematisk innehållsanalys 

Tre huvudteman: 

*Depressionens etiologi: Det 

fanns en motsättning mellan 

sjuksköterskornas kunskap om 

depression 

*Ställa diagnosen: Otillräcklig 

tid och att diagnosen inte sätts. 

*Hantering av sen depression: 

Endast ett fåtal kände sig 

bekväma med att hantera äldre 

med depression 

Tillförlitlighet: Stärks då 

teman och citat svarar på syftet. 

Verifierbarhet: sänks då 

intervjufrågor ej framkommer. 

Pålitlighet: Sänks då endast två 

av sex författare analyserat 

datan, förförståelse finns ej. 

Överförbarhet: Stärks då 

resultatet kan överföras till 

andra likvärdiga studier.  

Grundberg Å., 

Hansson A., 

Hillerås P & Religa 

D. 

District nurses’ 

perspectives on 

detecting mental 

health problems 

and promoting 

mental health 

among community‐

dwelling seniors 

with 

multimorbidity 

 

Sverige, 2016 

 

Att beskriva 

distriktssköterskors 

perspektiv på att 

upptäcka psykiska 

hälsoproblem och 

främja mental 

hälsa bland 

hembundna äldre 

med 

multimorbiditet 

 

Snöbollsurval  

 

25 st kvinnliga 

sjuksköterskor fr olika 

primärvårdscentraler i Sthlm 

regionen ålder 31-83 år. Två 

av ssk var specialiserad på 

mentalvård. Sex var 

distriktssköterskor och fyra 

sjuksköterskor.  

Inklusionskriterierna var att 

alla skulle ha erfarenhet av 

att ta hand om hembundna 

patienter.  Semistrukturerade 

intervjuer individuella och 

fokusgruppsintervjuer med 

hjälp av intervjuguide 

Deltagarna fick skriftlig 

information fr en 

yrkesförening för dsk. Sju 

av deltagarna föredrog 

individuella intervjuer, 18 

st tilldelades en av tre 

fokusgrupper. De 

halvstrukturerade intervju 

varade mellan 31-52 min, 

fokusgruppernas 

varaktighet 44-65 min. Alla 

intervjuerna spelades in fr 

november 2013 till april 

2014. Intervjuerna 

transkriberades och lästes 

flera gånger. Etisk 

godkänd.  

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Tre huvudteman: 

*Bedömning: Observera 

patienternas hemmiljö, 

beteende och känslomässiga 

förändringar. 

*Samarbete: Samarbete med 

annan vårdpersonal för att 

deras egna bedömningar var 

otillräckliga. 

*Socialt stöd: Få besök och 

isolering försämrade den 

mentala hälsan hos de äldre 

 

Tillförlitlighet: stärks då teman 

svarar på syftet, flera citat finns 

som ger en ökad förståelse och 

djup.  

Verifierbarhet:  

Sänks för att intervjufrågorna ej 

framkommer. 

Pålitlighet: Stärks av att flera 

av forskarna varit med i 

analysen. Sänks pga 

förförståelse saknas. 

Överförbarhet: Stärks av att 

kontexten är väl beskriven 

Sänks pga studien kan vara svår 

att återskapa 
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Författare, Titel 
Land, år 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Libel D V & 

Powers B A. 

 

Home Health Care 

Nurse Perceptions 

of Geriatric 

Depression and 

Disability Care 

Management 

 

USA, 2015 

 

Var att ge en djupare 

förståelse för hur 

hemsjukvårds- 

sjuksköterskor 

uppfattar och 

upplever depressions 

detektering och 

utvärdering inom 

ramen för vård av 

geriatriska patienter 

med 

funktionsnedsättning 

Ändamålsenligt urval 

16 st heltidsanställda 

sjuksköterskor anställda i ett år 

upp till 20 år. 

Två fokusgrupper med hjälp av 

intervjuguide, och med 

uppföljande halvstrukturerade 

intervjuer i den ena och 25 st 

observerande hembesök under 4 

månader i den andra 

Informerat samtycke från 

samtliga deltagare. Etiskt 

godkänd, intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

En forskare gjorde 

datainsamlingen 60-90 

min intervj. 30-120 min 

hembesök strukturerad 

mellan okt-2011-dec 2012 

observationsguide anv.  

Konventionell kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Fyra huvudteman: 

*Balanseringssystem och 

patientvård- tre subteman. 

*Att veta hur man hanterar 

depression- tre subteman. 

*Uppmuntra 

underhåll/förbättring av 

funktionshindrade- tre 

subteman. 

*Möta patienter där de är- tre 

subteman 

Tillförlitlighet: Stärks då 

teman svarar på syftet, citat 

finns som ökar 

djupet.Verifierbarhet: 

Stärks då intervjufrågorna 

finns presenterade. 

Pålitlighet: Sänks pga 

förförståelse saknas. Sänks 

även då det ej framkommer 

om båda författarna deltagit 

i analysen. Överförbarhet: 

Stärks då kontexten är väl 

beskriven, sänks då den är 

begränsad i överförbarheten 

utanför USA 

Libel D V., Powers 

B A & Hauenstein 

E J. 

 

Home Health Care 

Nurse Interactions 

With Homebound 

Geriatric Patients 

With Depression 

and Disability 

 

USA, 2015 

 

Beskriva 

hemsjuksköterskors 

uppfattning om 

depression och 

handikapps 

hantering. 

 

Ändamålsenligt urval 

16 st heltidsanställda ssk inom 

hemsjukvård. 5 äldre, 3kvinnor 

o 2 män som observerades i sitt 

boende. Inklusionskriterier RN 

heltidsanställda i minst 1 år och 

jobbar med vuxna. 60år o äldre 

med kronisk sjukdom, 

funktionshinder o depression. 

Studien är uppdelad i två delar,  

en med registrerade 

sjuksköterskor med 

fokusgrupper och individuella 

semistrukturerade intervjuer och 

en med äldre hemmaboende 

patienter. 

Intervjuguide används. 

Deltagarna fick muntlig 

och skriftlig information 

samt gav sitt samtycke. 

Etisk godkänd. Del 1. 

Sjuksköterskorna deltog i 

två 60–90 min  

fokusgrupper Del 2. 25 

patient hembesök som 

varade mellan 30–120 

min, okt 2011-dec 2012. 

 

Konventionell kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Sex huvudteman: 

*Upprätta kopplingar mellan 

patient o ssk. 

*Uppslutning och 

återkoppling vid varje besök. 

*Använda 

Hemsjukvårdsbesök för att 

skapa kontakt med patienten 

*Kommunikation som 

främjar givande 

interaktioner: terapeutiska 

interaktioner 

*Missade möjligheter för 

anknytning. 

*Kommunikationsbrist 

mellan ssk och patient 

Tillförlitlighet: Stärks då 

teman och citat svarar på 

syftet. 

Verifierbarhet: Sänks då 

intervjufrågorna ej 

framkommer. Stärks för att 

intervjuguide används. 

Pålitlighet: Sänks pga 

förförståelse saknas, 

framkommer ej vem som 

analyserat datan. 

Överförbarhet:  

Stärks då kontexten är väl 

beskriven, sänks då den är 

begränsad i överförbarheten 

utanför USA 
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Författare, Titel 
Land, år 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Murray J., Banerjee 

S., Byng R., Tylee 

A., Bhugra D & 

Mcdonald A.  

 

Primary care 

professionals’ 

perceptions of 

depression in older 

people: a qualitative 

study. 

 

England, 2006 

Att utforska 

primärvårdens 

yrkesverksammas 

uppfattningar om 

depression hos 

äldre människor 

Ändamålsenligt urval 

18 primärvårdscentraler ingick i 

studien. 30 primärvårdspersonal 

intervjuades. 18 allmänläkare, 7 

praktiserande ssk och 5 

praktikrådgivare. 

Praktiserande ssk: Alla kvinnor, 

33-62 år. Arbetat i primärvården 

1-8 år. 

 

Individuella djupgående 

intervjuer 

Grounded theory 

Godkänd av NHS London 

Region Research &  

Development department. 

Samtycke framkommer 

ej. 

Intervjuerna genomfördes 

på deltagarnas 

arbetsplatser. 

Intervjuerna varade 

mellan 60-90 min. Alla 

utom två spelades in och 

transkriberades och 

kodades om 

Fem huvudteman: 

*Uppfattningar av 

erfarenhet och 

presentation av depression 

hos äldre människor. 

*Uppfattningar om äldres 

tro på depression. 

*Köns-och 

kulturskillnader.  

*Sårbarhet och 

riskfaktorer. 

*Sociala faktorer och 

familjens roll. 

Tillförlitlighet: Stärks då teman 

och resultat svarar på syftet. 

Verifierbarhet: stärks då en 

utförde intervjuerna men två 

analyserade dem. 

Pålitlighet: Sänks då ingen 

förförståelse finns. Sänks då 

endast två av sex i 

forskningsgruppen analyserade 

data. Stärks då alla forskare var 

med och diskuterade avvikelser. 

Överförbarhet: Sänks då studien 

inte endast handlar om 

sjuksköterskor utan också om 

andra yrkeskategorier 
Norell Pejner M., 

Ziegert K & 

Kihlgren A. 

 

Trying to cope with 

everyday life—

Emotional support in 

municipal elderly 

care setting 

 

Sverige, 2012 

 

Att undersöka skäl 

för registrerade 

sjuksköterskor att 

ge emotionellt 

stöd till äldre 

patienter i en 

kommunal 

hemsjukvårdmiljö. 

Strategiskt urval 

Sydvästra Sverige 

kommunanställda på 

äldreboende el 

bemanningsanställda. 

Totalt 16 av 29 anställda deltog 

genom individuella intervjuer. 

Yrkesverksamma mellan 5-32 

år. 11 av dem var dsk 1 var utb 

inom geriatrik, 4 var leg ssk. 

Inklusionskriterier var att ssk 

erfarenheter av känslomässigt 

stöd till äldre 80 år och äldre 

som bor i vanligt eller skyddat 

boende och var i behov av hjälp 

från både hemtjänst och 

registrerade sjuksköterskor 

Grounded theory 

Etiskt godkänd, 

deltagarna 

kontaktades personligen 

på tel. Muntlig och 

skriftlig info i samband 

med datainsamling samt 

skriftligt informerat 

samtycke. 

Tid och plats bestämdes 

av sjuksköterskan 

Intervjuerna varade 

mellan 40-90 min. 

 

Tre huvudteman: 

*Patienten ger mig 

tillgång till sina känslor- 

två subteman. 

*Jag kan skapa tillgång 

till patienternas känslor- 

två subteman. 

*Känsla av hopplöshet 

och medvetet hoppar av- 

två subteman 

Tillförlitlighet: Stärks då teman 

och citat svarar på syftet  

Verifierbarhet: Stärks då 

intervjufrågorna framkommer 

tydligt 

Pålitlighet: Stärks då samtliga 

författare deltog i 

analysprocessen. 

Sänks då förförståelse ej finns. 

Överförbarhet: Stärks då 

kontexten är välbeskriven och 

resultaten kan tillämpas i 

liknande studier inom kommunal 

sjukvård. 
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Författare, Titel 
Land, år 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Porskrog Kristiansen L., 

Hellzén, O & Asplund 

K. 

 

Left alone – Swedish 

nurses’ and mental 

health workers’ 

experiences of being 

care providers in a social 

psychiatric dwelling 

context in the post-

health-care-restructuring 

era. A focus-group 

interview study.  

 

Sverige, 2010 

 

Studien undersöker 

sjuksköterskors och 

mentalvårdares 

åsikter och 

erfarenheter av att 

vara vårdgivare i ett 

kommunalt 

psykiatriskt 

gruppboende där 

man tar hand om 

klienter som lider av 

allvarlig psykisk 

sjukdom 

Ändamålsenligt urval. 

13 deltagare från två olika 

gruppboende deltog, 2 män 

och 11 kvinnor. 

En leg ssk och 12 ssk 

specialiserade inom 

psykiatrin. Ålder mellan 20-

61 år 

Fokusgruppsintervjuer 

Informerat samtycke. Etiskt 

godkänd. 

Tre Fokusgruppsintervjuer 

genomfördes med 5 i en 

grupp respektive 4 i de två 

andra grupperna. En på ett 

boende och två på det andra 

boendet. Varaktighet mellan 

80-100 min. Spelades in och 

transkriberades. 

Intervjufrågor framkommer 

inte. 

Tematisk innehållsanalys 

Fyra huvudteman och 

11 subteman: 

*Att vara en allmän 

människa-inte olikt en 

förälder- tre subteman. 

*Att ha en komplex och 

tvetydig syn på 

patienterna- tre subteman. 

*Arbeta i en 

huvudsakligen “kvävd” 

situation- tre subteman. 

*Känner överväldigande 

frustration- två subteman 

Tillförlitlighet: stärks då 

teman och citat svarar på 

syftet. 

Verifiberbarhet: Sänks då 

intervjufrågorna ej 

framkommer. 

Pålitlighet:Sänks pga att 

ingen förförståelse finns. 

Överförbarhet: Stärks då 

kontexten är väl beskriven. 

Sänks då studien kan vara 

svår att återskapa. 

 

Waterworth S., Arroll 

B., Rapheal D., Parsons 

M G J & Gott M.  

 

A qualitative study of 

nurses’ clinical 

experience in 

recognising low mood 

and depression in older 

patients with multiple 

long-term conditions 

 

Nya Zeeland, 2015 

 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor 

känner igen 

depression hos äldre 

patienter med flera 

långvariga tillstånd 

och de strategier de 

använder för att 

stödja patienten 

 

Ändamålsenligt urval 

40 sjuksköterskor ingick i 

studien, ålder mellan 28–70 

år. 3 olika områden valdes ut. 

Primärsjuksköterskor, 

hjärtsviktssjuksköterskor och 

distriktssjuksköterskor ingick 

i studien. 

Alla sjuksköterskor hade 

minst 5 års erfarenhet, 30 av 

dem hade varit behöriga i över 

21 år.  

Telefonintervjuer 

Grounded theory 

Etisk godkänd 

Deltagarna kontaktades via 

mail och fick information. 

Intervjuer som varade 

mellan 40–60 min 

genomfördes och spelades 

in digitalt vilket gjorde det 

möjligt att genomföra 

intervjuer från olika platser 

på Nya Zeeland 

Fem kategorier: 

 

*Att vara alert. 

 

*Att känna patienten över 

en tid. 

 

*Ställa frågor. 

 

*Att erbjuda alternativ. 

 

*Ta sig tid till att lyssna 

Tillförlitlighet:  Stärks då 

teman och citat svarar på 

syftet. 

Verifierbarhet: Sänks då 

inga intervjufrågor 

presenteras 

Pålitlighet: Sänks då det 

endast är två av fyra 

författarna som 

analyserade data. 

Sänks då ingen 

förförståelse finns. 

Överförbarhet: Stärks då 

metoden är väl beskriven 

och ett stort geografiskt 

område är inkluderat 

 


