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Abstrakt 
Depression är en vanlig sjukdom som finns i hela världen och den utgör svåra 
utmaningar för sjukvården. Depression påverkar inte bara det psykiska 
välbefinnandet utan även det fysiska. Att ha en ökad kunskap och förståelse om 
depression hos personer över 60 år kan stödja dessa personer i sjukdomen. Syftet 
med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av depression hos personer 
över 60 år. En systematisk litteratursökning genomfördes och den resulterade i nio 
stycken artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i sex slutkategorier: omedvetenhet om 
sjukdom och svårigheter att acceptera den; upplevelse av ensamhet, känna skam 
och hopplöshet; ett begränsat liv; Ha behov av stöd och att bli bemött med 
förståelse; livskvalitet trots närvaro av sjukdom; livsförändringar genom 
långdragen sjukdom. Resultatet visade att personer med depression kan ha önskan 
om att dölja symtomen  och ibland svårt att acceptera sjukdomen. Genom minskad 
kontroll på grund av sjukdomen upplevdes maktlöshet och hopplöshet. En central 
roll för sjuksköterskor i omvårdnaden av personer med depression är att stödja och 
förmedla hopp. Genom ökad förståelse för sjukdomen kan sjuksköterskor 
genomföra en god och personcentrerad omvårdnad.  
 
Nyckelord: Depression, äldre, upplevelse, mental hälsa, livskvalitet, 
litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys. 
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Enligt World Health Organization (WHO, 2013) drabbas en tredjedel av all befolkning av 

psykisk ohälsa varje år och utgör en av de svåraste utmaningarna för sjukvården. WHO står 

därför inför svåra utmaningar när de gäller det mentala välbefinnandet hos befolkningen samt 

utmaningar om hur man ska tillhandahålla vård för människor som lider av psykiska 

hälsoproblem. För att bemöta dessa utmaningar behövs genomtänkta och sammanhängande 

åtgärder. En handlingsplan för psykisk ohälsa som fokuserar på effektiva och anpassade 

åtgärder för att öka välbefinnandet hos människor och stärka den psykiska hälsan är utarbetad. 

En stor grupp av de som lider av psykiska hälsoproblem väljer att inte ta emot behandling eller 

hålla kontakt med den psykiatriska vården, på grund av att det utsätts för diskriminering, 

stigmatisering, dåliga vårderfarenheter och upplevelse av dålig behandling (WHO, 2013).  

 

För att underlätta situationen för de som drabbats av psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra 

med statistik, kunskap och utvärdering. Unga och barn samt personer med komplicerad eller 

stor psykiatrisk problematik ska prioriteras. Detta innebär också att personer med psykisk 

ohälsa ska ha tillgång till kunskapsbaserad, jämlik och säker vård och omsorg av god kvalitet, 

så ser situationen för dessa personer inte ut idag och därför har regeringen tagit fram en plan för 

riktade insatser inom området psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Depression och ångestsyndrom är ett mycket vanligt förekommande tillstånd, idag är det så 

många som upp till 15 procent av alla män och 25 procent av alla kvinnor som någon gång 

under sitt liv drabbas av en depression. Vid ångestsyndrom är det ungefär samma frekvens. De 

flesta som insjuknar i depression är arbetande, men även barn och ungdomar samt äldre kan 

drabbas. Människor som insjuknar i depression har ofta växlande sjukdomsförlopp som i vissa 

fall kan bli långdraget och där det finns stor risk att de drabbas av återfall. Symtom som är 

vanliga vid depression är minskat intresse, aptitförändring, nedstämdhet, sömnstörning, 

koncentrationssvårigheter, brist på energi och självmordstankar kan förekomma. Andra symtom 

kan vara nedsatt reaktionsförmåga och långsammare rörelser eller motsatt effekt svårt att sitta 

still och upplevd rastlöshet (Socialstyrelsen, 2016). Depression kan delas in i tre olika steg, 

lindrig, medelsvår och svår. Vid lindrig depression så uppfylls diagnoskriterierna för depression 

men symtomen är ofta milda och påverkar inte vardagslivet speciellt mycket, dock finns risk 

för att tillståndet snabbt kan komma att förändras, därför är snabb och aktiv behandling av stor 

vikt. Vid en medelsvår depression har patienterna mera varaktiga och fler symtom, de har stora 

svårigheter att klara av det dagliga livet vilket påverkar livskvaliteten. Vid svår depression så 

har patienterna kraftig nedsatt förmåga att klara de dagliga aktiviteterna och vardagslivet. 
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Flertalet diagnoskriterier är uppfyllda och det finns tydlig symtombild, i värsta fall kan 

patienten drabbas av psykotiska symtom (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna som drabbar äldre med hög förekomst 

hos kvinnor. Depression är förknippat med en stor sjukdomsbörda när det gäller 

funktionshinder och samhällskostnader. Med en ökad livslängd på befolkningen så är det även 

sannolikt att depression ökar hos äldre (Hajek et al., 2015). Genom att ha en låg social status så 

ökar risken för att utveckla depression, en dålig ekonomi är också en bidragande orsak. Det 

finns samband mellan depression och kronisk smärta, de psykologiska egenskaperna aktiveras 

då de upplever stress i samband med smärta som aldrig går över (Zeng, North & Kent, 2011). 

Hos äldre personer som drabbas av depressiva syndrom så är de oftast förknippat med att man 

inte har någon partner, att man har är lågutbildad, andra medicinska sjukdomstillstånd, dåligt 

socialt stöd och att man har råkat ut för negativa livshändelser. Även dåligt behandlad diabetes 

mellitus, kranskärlssjukdom och metabola störningar har visat sig öka risken för depression hos 

äldre (Fiaux do Nascimento et al., 2015).  Enligt Mystakidou, Tsilika, Parpa och Galanos 

(2014) löper personer med cancer en större risk att drabbas av depression, vilket kan leda till att 

det blir svårt att följa behandlingsplanen då det även påverkar viljan till den medicinska 

behandlingen. Detta förväntas bli en av de vanligaste orsakerna till funktionshinder vid 

depression år 2020. Lindrande effekt till depression är äktenskap, jämfört med dem som aldrig 

varit gifta, frånskilda eller är änka/änkling. Även hälsotillstånd har en betydelse vid depression. 

Kvinnor och män som motionerar regelbundet har en lägre benägenhet för depression (Chang 

& Yen, 2012) 

 

I dag råder det stor brist på sjuksköterskor som har utbildning och erfarenhet av depression 

vilket innebär att patienter inte kan få den hjälp och det stöd som de finns behov av. Det är av 

stor betydelse att ha kunskap om hur depression påverkar olika personer för att kunna stödja till 

ett tillfrisknande, vilket inte bara innebär uteblivna symtom av depression utan också 

återvunnen social funktion, återgång till arbete och att få sin livskvalitet tillbaka. Prognos av 

depression hos personer som är över 60 år är generellt dålig och det finns flera riskfaktorer med 

det. Personer som har medicinska oförklarliga symtom innebär utmaning för läkarna. 

Somatiska problem och depression kan ha många liknande symtom vilket gör det 

svårdiagnostiserat och många blir obehandlade. Det är vanligt att äldre söker läkarvård just för 

de somatiska problemen men de är egentligen deprimerade. (Magnil, Janmarker, Gunnarssson 

& Björkelund, 2013). Det är av stor vikt att ha en hög tillgänglighet och kontinuitet för att 
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snabbt kunna göra en första bedömning och bedöma allvarlighetsgraden och därefter ge rätt 

behandling i ett tidigt stadium. En annan målsättning är att personer som varit drabbade inte 

ska återinsjukna (Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskor som jobbar inom vården möter 

oberoende av var de arbetar personer över 60 år som har drabbats av depression. Det kan vara 

av stor vikt att som grundutbildad sjuksköterska ha kunskap och förståelse om upplevelsen om 

hur det är att leva med depression för att på bästa sätt bemöta och ge stöd till dessa patienter. 

Resultatet av studien kan ge en ökad förståelse för hur det är vara deprimerad. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av depression hos personer över 60 år.  

 

Metod 

 

För att besvara syftet, så utfördes en kvalitativ litteraturstudie med ett inifrånperspektiv. 

Holloway och Wheeler (2010, s.10–11) beskriver att för att förstå människors situationer och 

upplevelser så kan en kvalitativ forskningsstudie utföras. Forskningen uttrycker ett inifrån 

perspektiv med fokus på personers egna upplevelser.  

 

Litteratursökning  

För att undersöka om det fanns relevant litteratur inom valt område gjordes först en 

pilotsökning, en pilotsökning kan enligt Willman, Bathsevani, Nilsson och Sandström (2016, 

s.61) ge klarhet i om det finns någon relevant vetenskaplig litteratur inom det valda ämnet. 

Inklusionskriterier för litteratursökningen var att artiklarna skulle vara kvalitativa och baseras 

på personer över sextio år som upplevt någon form av depression. För att hitta vetenskapliga 

artiklar/studier som svarade mot syftet gjordes litteratursökningar i databaserna CINAHL, 

PubMed, SveMed+ och PsykINFO. Vid valet av databas kan olika sökningsfraser väljas 

eftersom databaserna kan ha olika täckningsgrad beroende på vilka begränsningar och sökord 

som väljs, de kan även innehålla olika typer av data och medge varierande fortsatta 

sökmöjligheter (Backman, 2010, s.172). Sökningarna som gjordes i SveMed+ och PsykINFO 

gav inga ytterligare träffar.  

 

Begränsningar som användes var Peer reviewed full text och att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska. De sökord som användes i databaserna var depression, major depression disorder, 

depressive disorder major, mental health, depression older, depression older people, life 

experiences, quality of life, adaptation psychological, qualitative studies, qualitative research 
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och life change event. Sökorden kombinerades på olika sätt i olika kombinationer för att få fram 

relevanta artiklar för studien.   

 

I databaserna CINAHL och PubMed användes booleska sökoperatorer, OR och AND för att 

utöka eller begränsa sökningarna (Jfr Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011, s.72). Vid 

sökningen användes även ”CINAHL Headings” eller ”MeSH-termer” det är olika 

ämnesordlistor som används för att underlätta sökningen och för att den ska bli komplett. De 

olika databaserna har olika ämnesordlistor, därför är det viktigt att kontrollera att rätt sökord 

används för att inte gå miste om relevanta studier (Willman et al., 2011, s.69–70). När 

litteratursökningen var gjord lästes först samtliga 143 artiklars titel och abstrakt, efter det valdes 

126 artiklar bort som inte uppfyllde inkusionskriterierna.  Efter det granskades de sjutton 

återstående artiklarna genom att titel, abstrakt, nyckelord, metod och syfte lästes igenom. 

Därefter återstod nio artiklar som svarade mot begränsningarna och syftet med studien. 

 

Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Syfte med litteratursökningen: Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av depression 
hos personer över 60 år.  
CINAHL 2017-02-06  
Begränsningar: år 2012–2017, engelsk text, peer-reviewed. 
Sök.nr.    *)     Sökord                                Antal träffar            Granskade         Använda 

 
S1    CH    Depression                               10 259 

 
S2    FT    Major depression disorder                  455 

 
S3    CH    Mental Health                            3347 

 
S4    FT    Depression Older                           8 

 
S5        S1 OR S2 OR S3 OR S4                     13 225 

 
S6    CH    Life Experiences                             2938 

 
S7    CH    Quality of life                             10 154 

 
S8    CH    Adaptation, Psychological                2213     

 
S9        S6 OR S7 OR S8                             14 733 

 
S10        S5 AND S9                                     1699 

 
S11    CH    Qualitative studies                        16 170 

 
S12        S10 AND S11                                 97                            9                      4 
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Tabell 1. Översikt litteratursökning forts. 
PubMed: 2017-02-06 
Begränsningar: år 2012–2017, engelsk text. 
Sök.nr. *)     Sökord                               Antal träffar       Granskade     Använda 
S1    MSH    Depression                         13 405 
         
S2    MSH    Depressive Disorder, Major         5785     

 
S3    MSH    Life Change Events                 1384 

 
S4        S1 OR S2 OR S3                         20 020 

 
S5    FT    Depression older people                 4690         

 
S6        S4 AND S5                              1814 

 
S7    FT    Qualitative research                     32 920 

 
S8        S6 AND S7                              46                     8                5 

 
*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext. MSH – MeSH termer i databasen 
Pubmed. 
 
 
Kvalitetsgranskning 

 
Artiklarna som valdes ut för analysen kvalitetsgranskades utifrån granskningsprotokoll för 

kvalitativa studier enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2011, s.175–176). Granskningen 

utfördes först av var och en av författarna för att sedan jämföras för att komma fram till ett 

gemensamt beslut om vilken kvalitet studierna hade. Enligt Willman et al. (2011, s.106–109) 

värderades studierna utifrån hög, medel och låg kvalitet. För att en studie ska uppfattas vara av 

hög kvalitet så skall den innehålla ett tydligt syfte, väldefinierad frågeställning, välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, analysmetod och transkriberingsprocess. Även bortfall, ett 

estetiskt resonemang samt bias ska beaktas.  

 

För att bestämma artiklarnas kvalitet besvarades frågorna utifrån granskningsprotokollet med ja 

eller nej, där ett positivt svar gav ett poäng och ett negativt svar gav noll poäng, tillslut slog 

man samman poängen för varje positivt svar för att omvandla poängen till procent. Enligt 

Willman et al. (2006, s.96) utgår kvalitetsbedömningen utifrån förutbestämda kriterier. En låg 

kvalitet utgav (60–69%), en medel (70–79%) och en hög (80–100%), genom att använda sig av 

procentberäkning och att gradera studierna ges en möjlighet att jämföra dem med varandra. De 

utvalda och kvalitetsgranskade artiklarnas resultat och kvalitet redovisas i tabell 2.  
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9)    

Författare/ 
År/ Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Adams-
Fryatt. A.,  
2012  
Canada 
 

Kvalitativ 3 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
kvalitativ innehållsanalys 

En god kvalitet i livet förknippas med 
positivt inflytande. I samtliga fall 
förknippas det med självständighet och 
kontroll över sitt liv, en god fysisk och 
psykisk hälsa och ett starkt socialt stöd. 
 

Medel 

Björklöf et 
al., 2015  
Norge 

Kvalitativ 18 
13 kvinnor  
5 män 

Semistrukturerade 
intervjuer/fenomenologisk  
hermeneutisk analysmetod 

Beskriver äldre människors erfarenheter 
och upplevelser om hur det är att 
hantera depression. Gemensamt för 
deltagarna var att de hade en känsla av 
att deras känslomässiga tillstånd 
uttryckte en rädsla över att förlora 
kontrollen över kampen i vardagen. 

 

Hög 

Holm & 
Severinsson 
2014 
Norge 
 

Kvalitativ  
 

Systematisk  
litteraturöversikt/ 
tematisk analys 
 

Depression påverkar både fysisk, 
psykiskt, socialt och andligt där tidigare 
erfarenheter tillsammans med 
nuvarande situationer påverkar 
deltagarna. 
 

Låg 
 

Leibold et 
al., 2014  
USA 

Kvalitativ 27 
20 kvinnor 
7 män 

Semistrukturerade 
intervjuer/ tematisk analys 

Äldre personer fortsatte med aktiviteter 
i det dagliga livet trots att de var 
deprimerade och några anpassade 
aktiviteterna så att de kunde fortsätta 
med dem. En del slutade dock med vissa 
aktiviteter för att fokusera och lägga sin 
energi på det som de prioriterade högst. 

Hög 

Lu & Hsieh  
2012 
Taiwan 
 

 

Kvalitativ 25 
24 kvinnor 
1 Man 

Semistrukturerade 
intervjuer/ tematisk analys 

Brist på barns stöd rapporterades som en 
bidragande orsak till depression och att 
de upplevde att livet blev meningslöst 
utan barnens stöd. 

Medel 

Ludvigsson 
et al.,  
2014  
Sverige 

Kvalitativ 27 Semistrukturerade 
Intervjuer/kvalitativ 
innehålls analys  

Subsyndromal depression hos gamla 
människor behöver inte vara relaterat 
till patologi, utan tillhöra ett normalt 
åldrande, även om det finns tecken på 
negativa hälsoparametrar. Det utgör en 
risk att mycket gamla människor både 
underdiagnostiserads och 
överdiagnostiseras när det gäller 
depression. 

Hög 

 
Overend et 
al.,  
2015 
UK 

 
Kvalitativ 

 
33 

 
Semistrukturerade  
intervjuer/ tematisk analys 
 

 
Depression hos äldre är ofta dold och 
kan samexistera med fysiska sjukdomar 
som prioriteras av både läkare och 
patienter. Att delta i en studie om 
depression kan tillåta äldre människor 
att berätta om sina känslor och söka 
hjälp. 
 

 
Hög 

Riis Iden et 
al.,  
2015 
Norge 

Kvalitativ 12 
8 kvinnor 
4 män 

Semistrukturerade 
Intervjuer/kvalitativ 
innehållsanalys 

Många äldre på äldreboenden lider av 
depression i någon form. Upplevelser av 
att ha problem med motoriken, hälsan 
och att känna sig ensam leder till stor 
sorg. 

Hög 

 
Ward et al.,  
2014 
USA 

 
Kvalitativ 

 
13 kvinnor 

 
Semistrukturerade 
intervjuer / 
Psykologisk fenomenologi 
analys 

 
Kvinnorna ansåg att depression var en 
normal reaktion på livets 
omständigheter och såg inte behovet av 
att söka professionell behandling. 
Kvinnornas föreställning om depression 
och användning av religiösa seder, 

 
Medel  
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motståndskraft och kulturella beteenden 
kan vara ett hinder för att söka 
professionell hjälp vilket kan resultera i 
missade möjligheter till tidig diagnos 
och behandling. 
 

 

Analys 

 
För att organisera och samordna kvalitativ information, innehåll och berättande data så används 

kvalitativ innehållsanalys som metod enligt Bengtssons (2016) beskrivning. Genom induktiv 

ansats i analysen utgår innehållet från texten som anses svara till syftet utan att det prövas mot 

hypoteser eller andra teorier. 

 

Analysen började med att författarna läste igenom alla artiklars resultat ett flertal gånger för att 

få känsla för helheten. Efter det extraherades 132 textenheter ut, en textenhet är meningar, 

fraser eller stycken som innehåller upplevelser som är relevant till syftet i studien. 

Textenheterna översattes sedan till svenska. Därefter märktes textenheterna med siffror, till 

exempel 2:2 vilket betyder att det var artikel två och textenhet två. Detta gjordes för att kunna 

spåra texten tillbaka till ursprungskällan. När textenheterna hade översatts och märkts 

kondenserades meningarna, kondensering innebär att man kortar ner texten utan att kärnan i 

dess innehåll går förlorad (jfr Bengtsson, 2016).  

Skapandet av kategorier är kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen och det sker ofta i flera 

steg. De kondenserade textenheterna fördes samman och förenades i underkategorier och 

märktes med en kod. Koderna är som en märkning av ett sammanhang med en, ett eller flera 

ord som kan förstås i relation med texten och sammanhanget. Liknande koder kunde därefter 

jämföras i likheter och skillnader och sedan grupperas och delas in i nya kategorier. 

Kategoriseringen, där textenheter med liknande innehåll eller innebörd fördes samman i 

subkategorier, skedde i tre steg. I det första steget framkom 26 stycken subkategorier, i steg två 

efter ytterligare granskning framkom 12 subkategorier för att sedan i steg tre bilda 6 

slutkategorier där alla kategorier var uteslutande av varandra. Genom hela analysarbetets gång 

så lästes textenheterna igenom flertalet gånger för att försäkra om att det hela tiden stämde 

överens med syftet i undersökningen (jfr Bengtsson, 2016).  

 
 
 
 
Resultat 
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Analysen resulterade i sex kategorier (tabell 3). Resultatet beskrivs i löpande text tillsammans 
med citat från studierna. 
 
Tabell 3 Översikt över kategorier (n=6) 

Omedvetenhet om sjukdomen och svårigheter att acceptera den 

Upplevelse av ensamhet, känna skam och hopplöshet 

Ett begränsat liv 

Ha behov av stöd och att bli bemött med förståelse 

Livskvalitet trots närvaro av sjukdom 

Livsförändringar genom långdragen sjukdom 

 

Omedvetenhet om sjukdomen och svårigheter att acceptera den 

I en studie (Ward, Mengesha & Issa, 2014) så beskrevs depression som en sjukdom som man 

kan vara omedveten om eller vara ovillig att acceptera och en del såg det som en naturlig del i 

åldrandet. Studier (Holm & Severingsson, 2014; Leibold, Holm, Raina, Reinolds & Rogers, 

2014; Lu & Hsieh, 2012; Overend et al., 2015) beskrev att det råder en stor brist på medvetenhet 

om depression och hur den påverkar det dagliga livet. Personer över 60 år som var deprimerade 

beskrevs inte känna igen symtomen från depression och de beskrevs vara ovilliga att erkänna sin 

sjukdom på grund av stigma. Det framkom behov av att dölja sin depression för andra 

människor. Däremot fanns det personer som beskrev att de upplevde en lättnad när de väl fick en 

diagnos (Ward et al, 2014). 

 

It crept up on me really, how I felt. I think it had been coming on for a long time and I 
didn’t realise how bad I’d got until I filled that form in and I just ticked the boxes and 
posted it (Overend et al., 2015, s.4) 

 

Upplevelse av ensamhet, känna skam och hopplöshet 

Studier (Holm & Severingsson, 2014; Lu & Hsieh, 2012; Riis-Iden, Ruths & Hjöleifsson, 2015) 

beskrev att personer över 60 år som var deprimerade ofta kände sig ensamma. Ensamhet 

skapade rädsla så därför var det viktigt med vård och psykologiskt stöd så att depressionen 

kunde förbättras. Enligt Holm och Severingsson (2014) var den yngre generationen upptagna 

och upplevdes inte ha tid till att ta hand om sina föräldrar vilket gjorde att de kände sig allt mer 
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ensamma. Ensamhet kunde upplevas efter att ha förlorat en familjemedlem. Det framkom även 

att personer såg på ensamheten som att vara självständig och hoppfull. 

I en studie (Overend et al., 2015) så framkom det att personer över 60 år inte hade tankar på att 

ta självmord, men de hade tankar på att det hade varit bättre om de dog och de skämdes över 

dessa tankar. De såg inte längre någon mening med livet och upplevelsen av värdelöshet ledde 

till depression (Lu & Hsieh, 2012). Att vårda anhörig sågs av personer med depression som 

naturligt, men det kunde ge känslor av hopplöshet av att aldrig bli färdig och kunna slappna av 

(Hanevold-Björköf, Kirkevold, Engedal, Selbaek & Helvik, 2015). 

Personer som var deprimerade kunde se depression som något pinsamt och förnedrande (Ward 

et al., 2014) Även känslor av skuld, skam och utanförskap var vanliga. Att inte kunnat bidra med 

något gav känslor av att vara svag, en börda och känsla av ett misslyckande (Hanevold-Björköf 

et al., 2015).  De beskrev att de hade känslor av att de ville ge upp och att de saknade någon som 

brydde sig om dem, att anhöriga inte hade tid för dem (Lu & Hsieh, 2012; Ward et al., 2014). 

Vårdpersonal uppfattades som vänliga men de hade ont om tid, det hade uppskattats om de haft 

tid att prata (Riis-Iden et al., 2015). 

 

The nursres are always in short of time, they don’t have time to talk with us. They 
have so many tasks to be carried out, and they can’t be blamed for that… The 
nurses are very kind but I wouild have prefered that they sat down and talked with 
us… but the time are changing. Everything ans everyone is in a rush. (Riis-Iden et 
al., 2015, s.3). 

 

Studier (Hanevold-Björklöf et al., 2015; Lu & Hsieh, 2012; Ludvigsson et al., 2014; Ward et al., 

2014) beskrev känslor av maktlöshet och frustration över att inte längre klara de dagliga 

aktiviteterna. Det framkom också att de upplevde det känslomässigt jobbigt vid minskning av 

kroppsliga funktioner och förlust av självbestämmande. Av att inte längre ha någonting att göra 

så infann sig känslor av panik, ångest och hjälplöshet. Att gå i pension beskrevs som en väntad 

händelse i ålderdomen, men trots det gav det känslor av förlust och värdelöshet som ledde till 

depression (Lu & Hsieh, 2012).  

 

I just slept away and… I was sad and…that is the terrible thing with beeing 
depressed. You become powerless and… you try to stay active… to eat… I try 
…it’s not much to do with these things… I will die. (Hanevold-Björklöf et al., 2015, 
s.6). 
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Att vara i en depression upplevdes som att inte finna någon mening med livet och att ha svårt att 

veta vad man skulle ta sig till vilket ledde till isolering från de som skulle gett dem stöd. De 

äldre kände sig vilsna, tidigare erfarenheter och reflektioner om strategier för att minska 

depressiva symtom var som borta, upplevelse av att ha förlorat hoppet (Hanevold-Björklöf et al., 

2015). Upplevelsen av att det inte fanns något som kunde bota depressionen, gav känsla av att 

den kommer finnas med hela livet (Ward et al., 2014).  

Personer över 60 år som var deprimerade beskrev rädsla för att bli beroende av vård. Att kunna 

leva utan någon hjälp utifrån var viktigast av allt. Att bli en börda för andra och för 

familjemedlemmarna var en skrämmande tanke (Hanevold-Björklöf et al., 2015). Känslor av 

hopplöshet infann sig då de äldre upplevde att det inte fanns mer läkarna kunde göra (Overend et 

al., 2015).  

 

Ett begränsat liv 

I en studie (Hanevold-Björklöf et al., 2015) så framkom det att depression skapade värk och 

smärta i hela kroppen och känslor av att blivit tömd på energi. Det var vanligt att känna 

kroppsliga besvär och detta kopplades till depressionen. Upplevelser att de huvudsakliga 

problemen var de fysiska.  

 

No, it’s terrible with all this pain ... and isolation. I ended up sitting in my sofa with a 
feeling of being stressed. Then my neck started to ache, head started to ache, shoulders 
and back. It aches all those places ... and it’s terribly painful in my jaws and eyes. It is 
stress and maybe that I have been doing too much crosswords. (Hanevold-Björklöf et al., 
2015, s.5).   
 

Otrolig trötthet resulterade i minskning av fysiska aktiviteter och vissa aktiviteter avslutades på 

grund av minskad fysisk och kognitiv energi. Minskad energi ledde till 

koncentrationssvårigheter (Leibold et al., 2014). Dagliga rutiner som tidigare gått lätt att utföra 

blev en tung börda och de kände sig utmattade och de hade svårt att hitta tid och plats för vila 

(Hanevold-Björklöf et al., 2015).  Depressionen gjorde att de inte kunde leva det liv de ville leva 

och att de inte kunde göra de saker de borde göra (Ward et al., 2014). 

Sorg, oro och utmattning beskrevs ha varit bidragande orsak till utveckling av depression. 

Känslor av rastlöshet ledde till rädsla för att bli allvarligt sjuk eller att dö, en överväldigande oro 

som slutade i desperation (Hanevold-Björklöf et al., 2015). De kände även stark oro inför 

psykotiska läkemedel och psykoterapi (Ward et al., 2014). 
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I studier (Adams-Fryatt, 2012; Hanevold-Bjöklöf et al., 2015; Holm & Severingsson, 2014; Riis-

Iden et al., 2015) framkom det att de deprimerade över 60 år kände sig mycket rädda över att 

förlora kontrollen och att gripas av panik. En del kände sorg på grund av beroende och 

funktionsnedsättning, men att de ändå hade en tacksamhet till livet och den återstående 

funktionsnivån. Att ha en uppgift i vardagen ansågs kunna förebygga sorg och lidande. Det 

framkom även att de uppskattade när de hade friska perioder gentemot när de var sjuka och att 

de var oroliga för att bli sjuka igen.  

Att ha livskvalitet beskrevs innebära att ha självständighet och kontroll över sitt liv, god fysisk, 

psykisk hälsa och starkt socialt stöd. Detta upplevdes som rikedom i livet där inte pengar 

betydde allt (Adams-Fryatt, 2012). Personer över 60 år som var deprimerade beskrev att genom 

att tvingas göra saker genom aktiviteter upprätthölls känslor av normalitet och kontroll över 

livet. Traumatiska händelser som skett tidigare i livet gjorde att de i vissa perioder haft känslor 

av mycket liten kontroll över sitt liv och varit deprimerade. De uttryckte även en känsla av att de 

inte förstod hur de hamnat i en sådan smärtsam situation. Upplevelser av låg livskvalitet gav 

känslor av missförstånd från omgivningen (Leibold et al., 2014; Hanevold-Björklöf et al., 2015; 

Ward et al., 2014). 

 

Just wandered, and wandered and wandered. Went about like a dog in a cage ... couldn’t 
sit and eat. I stood and ... stood and ate actually ... don’t remember what controlled my 
legs ... went like drumsticks. Don’t know what is steering (Hanevold-Björklöf et al., 2015, 
s.5). 
 

Depression beskrevs som ett fruktansvärt plågsamt och smärtsamt tillstånd där man led. De som 

var deprimerade berättade om situationer då de varit sängliggande och inte kunnat upprätthålla 

kost och hygien och tillståndet beskrevs som mycket intensivt och en nästan outhärdlig 

upplevelse (Hanevold-Björklöf et al., 2015). Att lida av depression gav en begränsad livsstil, 

fysiskt, socialt eller båda. Däremot beskrevs död och åldrandeprocessen i allmänhet som en 

naturlig process eftersom den är oundviklig (Ludvigsson, Milberg, Marcusson & Wressle, 

2014).   

I en studie (Ward et al., 2014) beskrivs att upplevelser av svåra livshändelser bidrog till 

depression. De deprimerade beskrev hur trauman från barndomen fortsatte att utvecklas i vuxen 

ålder. En annan orsak till depression var fattigdom och svårigheter. Upplevelser att de skulle ha 

mått bättre av att ha förträngt det förflutna och istället förlåtit.  
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Ha behov av stöd och att bli bemött med förståelse  

Personer över 60 år är en åldersgrupp där det inte talas lika öppet om depression som hos yngre 

människor. Läkare beskrev hur de normaliserade depression hos patienter genom att symtom på 

depression ignorerades (Ludvigsson et al., 2014). I studier (Overend et al., 2015; Riis-Iden et al., 

2015) framkom att personer över 60 år upplevde att det från vårdpersonal fanns motvilja till att 

identifiera behovet av psykologisk behandling och att de istället prioriterade de fysiska behoven. 

Allmänläkare upplevdes inte varit mottagliga för att diskutera de känslomässiga problemen. 

Läkarna uppfattades som frånvarande med undantag för kroppsliga åkommor. Det fanns 

upplevelser av att allmänläkare var ointresserade av depression och gärna löste problemen med 

mediciner och de tenderade att ha mer fokus på demens än depression. Det fanns känslor av att 

läkarna inte gjorde sitt jobb som de borde, medan sjuksköterskor var upptagna med omvårdnad, 

mediciner och mat. I en studie (Adams-Fryatt, 2012) framkom att de äldre upplevde att de inte 

fick hjälp trots att de inte mådde bra.  

Att få psykologiskt stöd ansågs vara det viktigaste när man drabbats av depression. Depression 

påverkade både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt, där tidigare erfarenheter och nuvarande 

situation spelade in (Holm & Severingsson, 2014; Lu & Hsieh, 2012). Studier (Lu & Hsieh, 

2012: Overend et al., 2015; Riis-Iden et al., 2015) beskrev att personer uppskattade när de fick 

besök och hade någon att prata med och som lyssnade på dem.  Förmågan att hantera åldrandet 

på egen hand var mindre hos personer med depression och de uttryckte ett behov av mera stöd 

och hjälpen de fick kändes otillräcklig (Hanevold-Björklöf et al., 2015; Ludvigsson et al., 2014). 

Genom att bli involverad i olika verksamheter minskade känslan av att vara ensam och hjälpte 

till att ta bort olyckliga tankar, även familjen sågs som en viktig källa för hjälp (Holm & 

Severingsson, 2014; Lu & Hsieh, 2012).  

 

You are depressed because you can not let go of your thoughts (Lu & Hsieh, 2012, s.1667) 
 

I en studie (Holm & Severingsson, 2014) upplevde kvinnor att ömsesidighet i relationen var 

viktigt för den psykiska hälsan och depressionen. Religiösa copingstrategier sågs vara bra 

motståndskraft och hjälp vid depressiva symtom och även tron på religion hjälpte mot 

depressionen (Ward et al., 2014).   

 
So that just kind of reinforced the fact that God looks out for me, you know. He hears my 
prayers, and he’s concerned about me. So that has done more than anything to get my 
depression in check, you know, (Ward et al., 2014, s.54) 
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Livskvalitet trots närvaro av sjukdom 

Studier (Adams-Fryatt, 2012; Leibold et al., 2014; Overend et al., 2015) beskrev att god 

livskvalitet förknippades med positivitet. De beskrev att genom aktiviteter ökade de sociala 

kontakterna, humöret förbättrades och den psykiska hälsan blev bättre. Trots depressionen så 

infann sig känslor av välmående när man deltog vid vissa aktiviteter och de kände glädje. I en av 

studierna (Ward et al., 2014) beskrevs att tron på herren gjorde dem gladare och tryggare. 

 
It has helped me thinking about things I can do… I go in the pool, only in the baby pool 
but it’s good for my legs and my shoulder… and you know it makes you feel better once 
you’ve done it, not just my legs, but in yourself, you know… (Overend et al., 2015, s.6) 

 
Det framkom att när de mådde bra kände de sig mer som sig själva än när de var i en depressiv 

fas (Adams-Fryatt, 2012). Strategier var att tänka positivt trots sviktande hälsa för att undvika 

sorg (Riis-Iden et al., 2015). De som led av depression var positiva till att berätta om sina 

upplevelser (Hanevold-Björklöf et al., 2015).  

 
We cope with life in different ways. Some complain about everything. Others don’t 
complain at all. For me…considering the circumstances  I have a good life here (Riis-Iden 
et al., 2015, s.4). 

 

Livsförändringar genom långdragen sjukdom 

Studier (Hanevold-Björklöf et al., 2015; Holm & Severingsson, 2014; Lu & Hsieh, 2012; 

Overend et al, 2015; Ward et al., 2014) beskrev att livet förändrades av depressionen. 

Uppfattningar om att de inte kunde bidra med något till familjen och att inte längre behövas utav 

samhället gav känsla av oduglighet. De kände sig ensamma och isolerade men kämpade för att 

upprätthålla en fasad av normalitet. De talar om depressionen som osynlig. I en studie 

(Hanevold-Björklöf et al., 2015) beskrevs upplevelser av att ha förändrats i utseendet och i 

personligheten, de hade känslor av att inte vara sig själva längre och att de agerade annorlunda 

Även okända faktorer som hormoner hade inverkan på humöret och depression hade också stor 

inverkan på självkänslan (Lu & Hsieh, 2012).  

 

… you know if I broke an arm I’d get a sling wouldn’t I, you know it’s fairly obvious, but I 
suppose with any mental illness you can’t see it, you don’t know (Overend et al., 2015, 
s.4).   
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Metoder för flykt varierade, exempelvis genom att stänga av känslorna och sluta tänka, låtsas 

vara någon annanstans (Leibold et al., 2014).  Intryck av att andra personer tyckte illa om dem 

ledde till olustkänslor och perioder i livet fanns en vilja av att inte vara social, vilja att vara 

ensam och inte ha människor omkring sig (Holm & Severingsson, 2014; Leibold et al., 2014). 

Depression sågs som ett problem, då de som led av depression hade svårare att finna lycka och 

finna någon mening med livet. Känslor av att ha varit deprimerad hela livet infann sig (Lu & 

Hsieh, 2012; Ludvigsson et al., 2014; Ward et al., 2014).  

 

Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av depression hos personer över 60 år. 

Analysen resulterade i sex slutgiltiga kategorier: Omedvetenhet om sjukdomen och svårigheter 

att acceptera den; upplevelse av ensamhet, känna skam och hopplöshet; ett begränsat liv; ha 

behov av stöd och att bli bemött med förståelse; livskvalitet trots närvaro av sjukdom samt 

livsförändringar genom långdragen sjukdom. 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att depression hos personer över 60 år är en sjukdom 

som personen både kan vara medveten och omedveten om och det finns ibland ovilja att 

acceptera den. Det framkom även att det fanns behov av att dölja depressionen för andra 

människor. Enligt Antonovsky (2011, s.44) har känslan av begriplighet stor betydelse för hur 

man upplever olika situationer som förnuftsmässigt gripbara och en person med hög känsla för 

begriplighet kan lättare förstå de hinder personen möter i livet.  

Enligt Antonovsky (2011, s.9) så utsätts de flesta personer för påfrestningar som kan vara 

psykiska, fysiska eller sociala. Dessa påfrestningar kan vara långvariga, kraftiga och upprepade. 

Vissa av dessa påfrestningar kan framkalla sjukdom hos en del personer medan andra förblir 

friska trots att de utsätts för samma eller ännu större påfrestningar. En förklaring till detta kan 

vara att vi har olika motståndskraft på grund av vår tidigare miljö eller vårt arv. 

I litteraturstudiens resultat framkom det att ensamhet kan vara orsak till att personer blir 

deprimerade, framför allt kom ensamhetskänslan efter att de förlorat maka/make eller andra 

familjemedlemmar. Taube, Jakobsson, Midlöv och Kristensson (2015) beskriver att när man 

förlorar viktiga personer i ens närvaro så minskar det sociala nätverket. Förlusten av en anhörig 

var svår och gav oftast uppkomst till känslor av ensamhet.  
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Förlusten innebar även att de var tvungna att ställas inför nya utmaningar själva, ensamma och 

till och med tvingas göra saker som tidigare hade kunnat undvikas. Upplevelserna av att ha något 

meningsfullt i livet var också borta och istället fanns känslor av sorg, tomhet och känsla av att 

vara den enda. Ensamhet är ett hot mot det fysiska och psykiska välbefinnandet och det kan bli 

allvarliga konsekvenser om de lämnas utan åtgärd. Det finns starkt samband mellan svaghet och 

dåligt psykiskt välbefinnande, vilket innebär att svaga personer över 60 år som är ensamma mår 

sämre och är mer sårbara (Taube et al., 2015). I litteraturstudien såg en del inte längre någon 

mening med det dagliga livet och hade en upplevelse av att vara värdelös, vilket ledde till 

depression. Enligt Antonovsky (2011, s.42–62) är meningsfullhet en av de viktigaste 

komponenterna och den har stor påverkan på hur vi klarar livets motgångar. Genom att känna 

meningsfullhet så har vi resurser i livet för att kunna möta olika utmaningar och krav.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom även att personer över 60 år inte talade så öppet om 

depression och att läkare ignorerade symtom samt normaliserade sjukdomen. Enligt Spires 

(2006) går många äldre obemärkta omkring och är deprimerade utan att behandlas eftersom att 

deras symtom ses som normala reaktioner på åldrandet med fysiska förändringar och upplevelser 

av förluster av anhöriga. I litteraturstudien framkom att sjuksköterskor upplevdes ha stor 

arbetsbelastning vilket gjorde att sjuksköterskor ej hade tid för att sätta sig ner och samtala. 

Enligt Barley och Lawson (2016) är det viktigt att sjuksköterskor inom alla områden måste 

kunna bedöma sina patienters både fysiska och psykiska behov för att kunna ge en holistisk vård, 

de vill säga att vi ser till hela människan. Personer som har blivit bemötta med värdighet i vården 

har benägenhet att ta emot behandling på ett bättre sätt, de känner sig nöjdare med vården och 

har lättare att förebygga sjukdom. Betydelsen av att få ett bra bemötande bidrar till bättre hälsa 

och minskar det mänskliga lidandet. Vården kan i sin tur skapa lidande för de patienter som blir 

bemötta med likgiltighet, ignorans, avsky och förakt (Söderberg, Olsson & Skär, 2012).  

 

I litteraturstudien framkom att depression sågs som pinsam och förnedrande för de drabbade 

personerna. Många hade önskan om att de skulle ha haft någon att prata med i förtroende. Som 

sjuksköterska kan man när en patient fått diagnosen depression tänka på att erbjuda stöd. 

Uppmuntra personen till att prata om sina känslor och försöka att tillbringa så mycket tid som 

möjligt med personen. Få hen att försöka lita till sina egna styrkor. Genom att samtala få 

personen att förstå att depression kan behandlas på ett framgångsrikt sätt och att hen inte alltid 

kommer att känna som nu (Spires, 2006). Det är allmänt känt att det kan ge lindring att dela med 

sig av sina erfarenheter med människor i liknande situation eftersom det kan vara till hjälp för att 
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förstå den egna situationen. Personer som är sjuka söker bekräftelse för sin sjukdom för att 

lättare kunna hantera den, uteblir bekräftelsen så blir upplevelsen av att vara sjuk ännu mer 

negativ (Söderberg et al., 2012). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att känslor som maktlöshet, frustration, hjälplöshet, panik, 

ångest och förluster var vanligt förekommande känslor hos personer över 60 år med depression. 

Även rädslor för att bli en börda för sina familjemedlemmar och andra fanns samt rädslor för att 

bli beroende av vård. Enligt Guzman, Juardo och Juson (2015) så upplever personer som har ett 

starkt stöd från familjen ökad livskvalitet, ett bra socialt nätverk är starkt relaterat till 

livstillfredsställelse. Källan till socialt stöd kan variera från vänner, partners, familj, 

medarbetare, samhällsgrupper och hälso- och sjukvårdspersonal. Nära relationer har störst 

inverkan på att förbättra välmåendet. Stöd från sjuksköterskor är inte bara begränsat till fysisk 

vård utan det förväntas i dagsläget också att de även ska kunna ge psykologiskt och 

känslomässigt stöd. De bör vara lyhörda för patientens behov så att lämplig vård kan sättas in. 

Antonovsky (2011, s.42–62) beskriver att om man har hög hanterbarhet så kan man uppnå hög 

begriplighet, de vill säga att om man har förmåga att hantera olika situationer så är det lättare att 

förstå varför saker och ting sker.  

I litteraturstudien framkom det att depression framkallade värk och smärta i kroppen och att de 

inte längre klarade av de dagliga aktiviteterna och hur de upplevde en stor trötthet. Traumatiska 

upplevelser tidigare i livet hade stor påverkan på depressionen. Sjukdomen beskrevs 

skapa begränsad livsstil både fysiskt och socialt. I en studie (Ejem, Drentea & Clay, 2015) 

beskrevs hur stressfaktorer kan resultera från olika källor, traumatiska livshändelser eller 

återkommande och bestående livsproblem och stressfaktorer i livet är bidragande orsak till att 

utveckla depression. Som sjuksköterska för äldre personer är det viktigt att sätta in resurser både 

psykologiskt och socialt som kan minska stressfaktorerna vilka kan ha negativ inverkan på de 

äldres livskvalitet och välbefinnande.  

I litteraturstudien framkom det att de som var deprimerade ofta kände sig missförstådda från 

omgivningen och att de inte fick det psykologiska stöd som de behövde. Det är viktigt att 

sjuksköterskor visar empati och tar hänsyn till patientens önskemål och förväntningar, när det 

gäller fortsatt stöd (Barley & Lawson, 2016). Enligt Waterreus, Blanchard och Mann (1994) så 

är det av stor vikt att beakta människor utifrån ett holistiskt perspektiv. Det fungerar inte att 

enbart ge mediciner som behandling mot depression utan sjuksköterskan måste även stödja och 

hjälpa personerna i deras dagliga aktiviteter, vilket kan bidra till att personers självkänsla ökar. 

Regelbundna besök av en och samma sjuksköterska har stor betydelse för personer med 
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depression för att de ska få ett förtroende för sjuksköterskan som i sin tur har en terapeutisk 

inverkan på de deprimerade.  

I litteraturstudierna framkom olika strategier för att må bättre. En strategi var att försöka tänka 

positivt och att delta i aktiviteter, en annan strategi var tron på gud som hjälp. Gemensamt i 

studierna så beskrevs det hur livet förändrades av depressionen. De hade svårare att finna någon 

mening med livet och lycka.  

 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen visar på litteraturstudiens kvalitet, begränsningar samt fördelar. Polit och 

Beck (2012, s.584–585) beskriver fem kriterier för att säkerställa studiers trovärdighet. Dessa 

fem kriterier är tillförlitlighet, bekräftbarhet, pålitlighet, äkthet samt överförbarhet.  

Tillförlitligheten i detta arbete kan styrkas genom att samtliga data i resultatet kan återföras till 

originalkällan genom kodning. Enligt Polit och Beck (2012, s.585) innebär tillförlitlighet att 

studiers data överensstämmer med sanningen, utan att författare eller forskare gjort några egna 

tolkningar. Den systematiska litteratursökningen presenterades i en tabell och alla artiklar som 

ingår i litteraturstudien har kvalitets granskats enligt Willman et al. (2011, s.175–176). I 

analysarbetet med litteraturstudien har artiklarna först lästs separat för att sedan jämföras för att 

dra slutsatser (jfr Bengtsson, 2016). Tillförlitligheten stärks även av att alla steg i metoden är väl 

beskrivna och resultatet är reproducerbart (jfr Polit & Beck, 2012).  

I analysen i studien kodades varje meningsenhet ut för att lätt kunna gå tillbaka och titta på 

originalkällan om det skulle uppstå några funderingar kring meningsenheterna. Efter det gjordes 

kategorier i flera steg för att motverka egna tolkningar och för att undvika att tappa 

originaltexten. Det andra kriteriet bekräftbarhet berör objektiviteten hos författarna eller 

forskarna och speglar vikten av att resultatet avspeglar originalkällors fynd. För att bekräftbarhet 

ska uppnås ska studien resultat återge deltagarnas röst (Polit & Beck, 2012, s.585).  

Enligt Polit och Beck (2012, s.585) innefattar trovärdighet i en studie hur studien är genomförd 

och vad som vidtas för att visa på trovärdighet. I litteraturstudien hade den systematiska 

sökningen kunnat förbättras om den utökats med ännu fler sökord och om man valt att ta med 

artiklar från tidigare årtal än vad som valdes. Risken med det hade varit att urvalet av artiklar 

blivit för stort att hantera.  Bengtsson (2016) beskriver att det är forskarnas/författarnas ansvar 

att se till att kvaliteten på studier följs genom validitet och reliabilitet genom hela studien. I en 
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kvalitativ studie menas validitet att resultatet är så trovärdigt som möjligt och att samma resultat 

uppnås om studien upprepas. 

I litteraturstudien har det varit av värde att ta med personernas upplevelser genom citat för att 

förstärka äktheten i studiens resultat. Genom att förmedla känsla över deltagarna och deras 

upplevelser framträder äkthet och genom detta kan läsaren bättre förstå deltagarnas känslor. 

Äkthet i en studie kan enligt Polit och Beck (2012, s.585) förstärkas genom att man i resultatets 

brödtext stärker med citat och citat återger personerna i studiens röst.  

I litteraturstudien har man gått in på djupet för att få fram så beskrivande upplevelser som 

möjligt om depression. Artiklarna som ingick i analysen redovisas i tabell 2, där redovisas från 

vilket land artiklarna kommer och hur många deltagare som ingick i respektive studie, detta kan 

underlätta för läsaren för att bedöma om studien är överförbar. Enligt Polit och Beck (2012, 

s.585) handlar överförbarhet om hur studiens resultat kan överföras i andra sammanhang.  

 

Forskaren har ansvar att tillhandahålla data men att det sedan är upp till läsaren att dra en egen 

slutsats om resultatet är överförbart till annan kontext. Enligt Bengtsson (2016) beror 

överförbarhet på graden av hur studien kan överföras på andra grupper och hur många 

deltagare en studie har. Forskare får ofta välja att mellan att gå på bredden eller djupet när ett 

ämne ska studeras. 

 

Slutsatser 

Att leva med depression innebär en förändrad vardag. Sjukdomen kan påverka både psykiskt 

och fysiskt och det kan finnas en ovilja att acceptera sjukdomen Personer som drabbas av 

depression kan uppleva maktlöshet, hopplöshet och att depressionen kommer finnas med hela 

livet. Det är av vikt att ha stöd och någon att kunna prata med. En ökad kunskap i vården om 

depression kan ge större förståelse för de personer som drabbas samt minska stigmatiseringen. 

Genom ökad kunskap och att lyfta ämnet kan personer som drabbas av depression våga prata 

om det och ämnet blir mindre tabubelagt. I vidare forskning kan det vara av betydelse att 

fokusera på hur man som sjuksköterska i omvårdnadsarbetet kan upptäcka depression hos 

personer över 60 år och hur man kan stödja dessa personer på bästa möjliga sätt. Genom att 

sjuksköterskor är medvetna och har kunskap om depressiva symptom kan de lättare upptäcka 

depression och ge den vård, stöd och tid som behövs för att personer som har depression ska få 

hjälp att rehabiliteras.  
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