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ABSTRACT

Depression is common among elderly persons. The aim of this literature review was to

describe depression and to discuss how the nurse ought to behave when nurses meet

elderly with low-spiritedness and how to prevent depression. The target group for this

study was elderly persons whom receive home nursing. The result showed that

depression is an illness that affects elderly because elderly often is exposed to sickness,

social isolation, functionshandicap and losses of relatives. Depressive symptom among

elderly can appear in different ways and because of that the depression can be difficult

to detect. Essential is that the nurse ought to see and treat the elderly from a holistic

approach. To succeed the nurse ought to involve this holistic philosophy by all the

personnel around the patient. The nurse ought to in collaborative with the elderly find

stressful events that caused the depression. It is important to involve the patient’s social

network, detect and confirm health-seeking resources in order to improve the self-

esteem, enhance functional capacity and engender hope.
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INLEDNING

Författarna till föreliggande arbete har mångårig erfarenhet från äldrevård. Under

arbetslivet har det konstaterats att depression hos äldre inte är tillräckligt

uppmärksammat. Trötthet och nedstämdhet ses som en naturlig del av åldrandet och blir

därför ofta negligerat. Ämnesvalet grundar sig i ett behov av ökad kunskap och

förståelse för problematiken runt depression.

Sveriges befolkning ökar och det blir allt fler äldre i Sverige. Antalet personer över 65

år kommer enligt prognoser att öka med 880 000 mellan år 2001 till 2050 (SCB, 2002).

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport (2001) bodde 1999 flertalet äldre personer kvar

i sina hem. En tiondel av åldersgruppen 65 år och äldre bodde i kommunernas särskilda

äldreboenden.

En bra ålderdom kännetecknas av god livskvalitet i hög ålder, trots sjukdom eller

handikapp. Det är viktigt att de äldre får uppleva personlig tillfredsställelse, meningsfull

sysselsättning och en social tillhörighet för att kunna känna livskvalitet och

psykologiskt välbefinnande. Ju äldre människor blir desto större risk för sjukdomar och

handikapp blir det. Fler sjukdomar och funktionshinder samtidigt är inte ovanligt bland

äldre, något som kan leda till svårigheter för läkare att ställa rätt diagnos vid olika

hälsoproblem. En vanlig sådan psykiatrisk diagnos bland äldre är depression. Eftersom

det blir allt fler äldre leder denna utveckling till ökade behov av hälso- och sjukvård

samt extra belastning för samhället (Socialstyrelsen, 2001).

Enligt Lökensgard (1997) behöver sjuksköterskor utveckla sin kompetens att identifiera

depression och dess olika skepnader för att kunna ge deprimerade patienter adekvat

hjälp. För att förstå hur det känns att leva med dessa besvär och problem krävs att

sjuksköterskan har kunskap om depression samtidigt som sjuksköterskan också har ett

tydligt empatiskt förhållningssätt. Professionell omvårdnad innefattar dessutom en

helhetssyn.
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BAKGRUND

Depression

Historik
Enligt Lilja & Larsson (1998) var kvinnor under 1800-talet den grupp som vanligtvis

drabbades av depression. Depression ansågs bero på kvinnans nervösa och

känslomässigt labila läggning. Under detta århundrade behandlades depression med

sängvila.

Enligt Lundmark (2000) sågs under 1900-talets början, äldre med depressioner som en

separat grupp där depressionen ansågs bero på en tillbakabildning av hjärnan. Demens

och depression var två tillstånd som alltid ansågs förekomma samtidigt. Under senare

delen av 1900-talet upptäcktes att äldre kunde återhämta sig helt efter en depression

utan att drabbas av demens. Detta mynnade ut i att depression hos äldre klassades som

en separat, behandlingsbar sjukdom.

Cullberg (2000) beskriver att under 1930- och 1940-talet började det psykoanalytiska

synsättet alltmer att influera vården och behandlingsmetoderna inom den psykiatriska

verksamheten. Psykoanalysen studerar människans känslomässiga utveckling och vad

som styr upplevelser och beteenden. Senare tids forskning har inriktats på sambandet

mellan sjukdomar och miljön.

Enligt Lilja & Larsson (1998) upptäcktes på 1950-talet att depression orsakas av för

låga halter av signalsubstanserna serotonin, dopamin och noradrenalin (transmittorer

som överför information mellan två nervceller). Upptäckten gjordes i samband med

behandling av Resperin vilket var ett blodtryckssänkande läkemedel. En av

biverkningarna till denna medicin var depression. Genom djurförsök visade det sig att

Resperin försämrade mängden serotonin och noradrenalin. Under 1960-talet inriktades

forskningen på att få fram läkemedel som kunde öka koncentrationen av

signalsubstanserna serotonin och noradrenalin.
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Idag finns enligt Cullberg (2000) fem huvudgrupper av antidepressiva läkemedel.

• Tricykliska antidepressiva

• Tetracykliska antidepressiva

• MAO-monoaminoxidashämmare

• SSRI-selektiva serotoninåteruppstagshämmare

• SNRI-serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare.

Biverkningar: muntorrhet, hjärtklappning, rastlöshet, oro, förstoppning, yrsel, darrighet,

dåsighet, viktökning och huvudvärk. Den antidepressiva effekten är jämförbar vid

samtliga av dessa preparat. Skillnader är lugnande effekt, biverkningar och pris (a.a.).

Indelning, klassifikation och symtom
Enligt Cullberg (2000) är tillfälliga känslor av lätt nedstämdhet, oro, håglöshet och sorg

en naturlig del av livet och har inget med sjukdomen depression att göra. För att kalla

nedstämdhet för depression ur medicinsk synvinkel krävs att individen dagligen under

minst två veckor känner sig nedstämd och upplever minskad glädje och intresse för

dagliga aktiviteter. Psykiatriska sjukdomar diagnostiseras av psykiatriker utifrån ICD-

10 (International Classification of Diseases, bilaga 1) och DSM-IV (Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders). Före klassifikationen sker en insamling av

information. Genom undersökningar samt observationer avgränsas och beskrivs

sjukdomen. För att ge bästa möjliga behandling menar Berg, Dencker och Skärsäter

(1999) att det är viktigt att bedöma depressionens svårighetsgrad, vilket görs utifrån

ICD-10.

Cullberg (2000) delar in depression i lätt (dystemi), lindrig, svår och total form.

Dystemi innebär en lättare form av depression men med långvarig nedstämdhet. Den

sänkta grundstämningen upplevs under den större delen av dagen, flertalet av

veckodagarna under en följd av minst två år. Symtomen bekräftas av personen själv

och/eller av anhöriga samt bör innehålla minst tre av ICD-10:s symtom. Personen har

oftast en grundläggande depressiv personlighet med en pessimistisk livssyn präglat av

tungsinne. Den depressive har ett strängt jagideal, vilket innebär att yttre framgångar
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bagatelliseras och beröm ifrågasätts och avisas. Symtomen kan vara relativt lätta att

avleda tillfälligt (a.a.).

Vid depression av lindrig grad är sinnestämningen måttligt men stadigt sänkt. Personen

är trött och oföretagsam och upplever sig som misslyckad. Sömnen är försämrad och

personen vaknar ofta tidigt på morgonen. Hypokondriska inslag (orealistiska

föreställningar om att vara kroppsligt sjuk) om livshotande sjukdom och ångest kan

finnas med i sjukdomsbilden. För att ställa diagnosen depression av lindrig grad, krävs

minst två av ICD-10:s kärnsymtom samt fyra av vägledande symtom under en följd av

minst två veckor (a.a.).

Cullberg (a.a.) menar att vid depression av svår grad är sinnestämningen tydligt sänkt.

Nedstämdheten är värst på morgonen och lättar något framåt kvällen. Tankeinnehållet är

präglat av självförakt, självförebråelse och en känsla av framtid utan hopp. Aktiviteterna

minskas kraftigt i såväl antal som rörelsemönster. Ångestnivån är hög och tankar på

självmord kan förekomma. Svår depressiv episod kännetecknas av att samtliga

kärnsymtom samt att minst fem av de vägledande symtomen kan identifieras under en

sammanhängande period av två veckor.

Total melankoli, även kallad stuporös melankoli (starkt nedsatt reaktion på yttre

stimuli), karaktäriseras av att sinnestämningen är präglad av en smärtfylld

hopplöshetskänsla. Tankarna innehåller självhat och individen slutar ofta att äta och

dricka. All arbetsförmåga och social förmåga har upphört. Självmordstankar finns men

inte kraft att sätta planerna i verket (a.a.).

Depression kan vara så kallad ”maskerad” vilket innebär att depressionen inte har det

melankoliska (tungsinne) syndromet lika uttalat. Tonvikten ligger istället på

psykosomatiska symtom som minskad aptit, förstoppning och torrhet i munnen.

Huvudvärk, sömnrubbningar, svår ambivalens och/eller tvångstankar kan förekomma

(a.a.).
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Enligt Lundmark (2000) kan olika former av maskerad depression vara:

– Depressiv pseudodemens vilken visar en försvagning av den intellektuella

förmågan.

– Pseudoneurotisk depression som domineras av ångest, ambivalens och ett starkt

beroende av stöd från omgivningen.

– Pseudosomatisk depression som har hypokondri som huvudsymtom.

Orsaker till depression
Vid en depression kommer hjärnans signalsubstanser serotonin, dopamin och

noradrenalin i obalans. De ingår i det komplicerade systemet som överför impulser

mellan nervcellerna. Signalsubstanserna påverkar till exempel känsloliv,

initiativförmåga, tankeverksamhet, sömn och aptit (Cullberg, 2000; Degl`Innocenti,

1998; Lilja & Larsson, 1998).

Såväl arv som miljö har betydelse för utveckling av depression. En trygg och stabil

livssituation kan göra att individen inte får depression trots en medfödd sårbarhet.

Kroppsliga sjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdom, cancer och demens kan leda till

depression (Ottosson, 1988; Lilja & Larsson, 1998; Cullberg, 2000).

Det finns flera faktorer som kan orsaka ett insjuknande i depression, till exempel

förluster av närstående, kroppsliga funktioner, förändring av boendet eller ekonomisk

försämring. Dessa faktorer kan vara en orsak, enskilt eller i olika kombinationer.

Tidigare psykisk sjukdom är ytterligare en riskfaktor. Kvinnor har dubbelt så hög andel

depressioner jämfört med män. Det anses beror på att kvinnor är mer utsatta för social

stress och har fler kroniska sjukdomstillstånd (Horsfall, 1997; Lilja & Larsson, 1998;

Lundmark, 2000). Flera läkemedel har depression som biverkan till exempel

antiparkinsonmedel, kortikosteroider, antipsykotika och blodtryckssänkande läkemedel

(Cullberg, 2000; Lundmark, 2000; Piven, 2001).

Behandling
Behandling av depression kan innehålla olika former av terapier. Behandling med

antidepressiva läkemedel är en terapiform, psykoterapi och ECT, engelska ”electro-
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convulsive therapy” (elektriskt utlöst krampbehandling under narkos) är andra

alternativ. Dessa behandlingsformer kan används var för sig men även som

kombinationsbehandling (Lundmark, 2000).

Enligt Cullberg (2000) bör den lättare depressionen behandlas med psykoterapi, då den

negativa självbilden kan lyftas fram för genombearbetning. Vid depression av lindrig art

bör antidepressiv medicinering användas. Svår depression bör behandlas med

antidepressiva läkemedel samt inläggning på psykiatrisk klinik om självmordrisk

föreligger. Vid total melankoli är inläggning nödvändig för att tillgodose personens

näring, tillsyn och närhetsbehov. Antidepressiv medicinering kan lindra, annars är ECT-

behandling ett alternativ.

Cullberg (a.a.) menar vidare att psykoterapi är en behandlingsmetod för människor med

depressioner. I psykoterapin bör drag i personligheten stödjas som är viktigt för

tänkande och handlande. Exempel på olika psykoterapeutiska metoder är:

• Gruppterapi, som brukar innefatta sex till åtta personer. Gruppmedlemmarna

talar om sig och sina problem samt hur de upplever varandra. Genom de andra

deltagarnas reaktioner och kommentarer kan individens självbild kanske

korrigeras.

• Kognitiv terapi avser att påverka ett felaktigt sätt att tänka.

• Beteendeterapi vill förändra felaktiga inlärningar i syfte att korrigera och

eventuellt bryta gamla vanor för att ersätta dem med nya och mer hälsosamma

beteenden.

Depression hos äldre
Risken för att utveckla depressiva syndrom ökar med åldern. Det karaktäristiska är att

det förekommer mindre utpräglade symtom än i lägre åldrar. Depressiva syndrom har

ofta atypiska drag med ökad risk att misstolka och felbehandla (Ottosson, 1988;

Lundmark, 2000; Lilja & Larsson, 1998).
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Enligt Ottosson (a.a.) kan den kognitiva förmågan vara nedsatt vilket kan visa sig

genom att den äldre kan ha svårt att fullgöra enkla hushållssysslor. Sent debuterande

depressioner visar en mindre stark genetisk bakgrund. Depressionens uppträdande beror

på tre andra faktorer: neurokemiska förändringar i hjärnan, en psykosocial situation som

är typisk för den åldrande människan samt somatiska sjukdomar. Hos äldre är dessutom

självmordsrisken stor speciellt hos män.

Äldre kan maskera sin depression genom att vara överdrivet nöjda och glada. Även

minnesstörningar och förvirring kan uppstå hos äldre med depression (Ottosson, 1988;

Edwards, 2001).

Sambandet mellan ålder, personlighet och depression är ett outforskat område. Men en

ökad förekomst har visat sig hos äldre personer med stränga karaktärsdrag och med

sjuklig misstänksamhet jämfört med yngre som insjuknar i depression. Även fanatisk

religiositet kan ingå som en negativ faktor. Det har visat sig att tillbakadragna äldre

personer med negativ inställning till kroppslig beröring har en högre grad av depression.

Vitala äldre personer upplever en lägre grad av depression (Lundmark, 2000; Berg,

Dencker & Skärsäter, 1999).

Stress

Stress är kroppens reaktion vid påfrestningar. Långvariga stresstillstånd kan leda till

olika psykosomatiska symtom. Huvudvärk, rastlöshet, irritabilitet, magvärk, aptitlöshet,

hjärtklappning, diarré, trötthet, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och ångest kan

uppträda (Cullberg, 2000; Skärsäter, 2002).

Antonovsky (1985) beskriver skillnaden mellan det patogena och det salutogena

synsättet vid sjukdomstillstånd. Det patogena synsättet utgår från sjukdom och försöker

förklara varför människor blir sjuka. Det salutogena synsättet fokuserar på helheten

samt på vilka faktorer som främjar hälsa och studerar sambandet mellan stress,

poblemlösningsförmåga och hälsa. Antonovskys (a.a.) definition på stress är ”krav som

det inte finns några omedelbart tillgängliga eller automatiska responser på” (sid. 72).
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Stress kan vara av positiv karaktär, att möta en ny kärlek eller negativ, sjukdom.

Stressorer kan vara exempelvis, pensionering, en familjemedlems död, flyttning

personlig framgång eller vardagliga förtretligheter. Stressorer kan också vara krav som

kommer inifrån, ouppfyllda ambitioner eller konflikter. Även icke händelser kan vara

stressorer till exempel att inte få barn eller inte bli befordrad. Antonovsky (a.a.) skriver

att dessa krav leder till ett fysiologiskt och känslomässigt spänningstillstånd. Budskapet

till hjärnan är att du har ett problem. Personen bemöter dessa problem antingen som en

utmaning eller hinder. Inledningsvis gör personen en bedömning av händelsen, är den

positiv, negativ eller irrelevant? Denna bedömning ligger sedan till grund för hur

personen väljer att angripa den uppkomna situationen. För att framgångsrikt kunna möta

denna krävs att personen förstår händelsen och känner att situationen går att bemästra,

anpassar sig om så krävs, kan uttrycka och ge uttryck för känslor samt har tilltro till att

han/hon kan få den hjälp som behövs. Genom att tänka salutogenetiskt får man

möjlighet att studera följderna av de krav som ställs på personen. Avgörande för

stressnivån är hur individen tolkar det som sker samt vilka resurser som finns

tillgängliga för att hantera situationen.

Coping

Med coping avses den aktivitet som individen företar sig till följd av en speciell

händelse. Coping är ett centralt nyckelbegrepp för sjuksköterskans omvårdnadsarbete.

Hon bör försöka utreda hur individen möter och bedömer olika situationer.

Sjuksköterskan registrerar hur patienten upplever situationen och vad den kan leda till

samt vilka copingresurser som patienten upplever sig ha för att kunna påverka förloppet.

Sjuksköterskan bör finna och stödja patientens copingresurser så att han/hon kan bli

medveten om sin egen kraft (Lundmark, 2000; Skärsäter, 2002; Lilja & Larsson, 1998).

Antonovsky (1985) benämner dessa resurser för generella motståndresurser.

Motståndsresurser utvecklas och formas i individens sociala miljö. Generella

motståndsresurser är: till exempel stark självkänsla, socialt nätverk, band till andra

människor, kontroll, anpassningsförmåga, kunskap, självidentitet, hälsomedvetenhet

och materiella resurser.
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Orems egenvårdsteori

Orems (1991) omvårdnadsteori (Self-Care Deficit Theory of Nursing- a general theory)

beskriver och förklarar förhållandet mellan människors förmåga till egenvård och de

egenvårdsbehov eller egenvårdskrav som finns.

Omvårdnadsmodellen innefattar tre delteorier:

• Teorin om egenvård

• Teorin om egenvårdsbrist

• Teorin om omvårdnadssystem (a.a.).

Egenvård

Orem (1991) definierar egenvård som medvetna handlingar vilka människan utför på

eget initiativ i syfte att upprätthålla liv, främja normal funktion, hälsa, utveckling och

välbefinnande. Det finns tre olika egenvårdsbehov som behöver tillgodoses: universella

behov, utvecklingsmässiga behov och behov relaterade till hälsoproblem.

• Universella egenvårdsbehov är allmänmänskliga behov som upprätthållande av

adekvat intag av syre, vätska och föda. Dessa behov bör tillfredsställas för att

upprätthålla livsprocesser samt fysiska och psykiska funktioner.

• Utvecklingsrelaterade egenvårdsbehov bygger på människans utveckling och

förutsätter att förhållanden som främjar utveckling skapas och upprätthålls.

• Egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem uppstår hos människor med genetiska

och medfödda defekter. Både genetiska och förvärvade avvikelser från hälsa och

välbefinnande leder till behov av åtgärder som kan förebygga och mildra

konsekvenserna av dessa (a.a.).
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Egenvårdsbrist

Egenvårdsbrist anger ett förhållande mellan egenvårdskapacitet och egenvårdskrav där

människans förmåga för egenvård till följd av begränsningar hindrar individen att

tillgodose sina egenvårdskrav. Dessa begränsningar kan bero på ett visst hälsotillstånd.

Råder det obalans mellan kraven på handling och människans förmåga till att handla i

förhållande till dessa krav finns det ett omvårdnadsbehov. Enligt Orem (1991) orsakas

denna obalans av bristande kunskap och insikt, bristande förmåga att överväga, bedöma

och besluta samt bristande förmåga att inleda och genomföra målinriktade handlingar.

Omvårdnadssystem

Teorin om omvårdnadssystem (Orem, 1991) beskriver hur brister i människans

egenvårdskapacitet styr sjuksköterskans planering av omvårdnad. Omvårdnadssystemet

har som mål att stärka människans förmåga att tillgodose sina behov eller krav.

Omvårdnadskapacitet är ett målinriktat handlingsmönster som bygger på

sjuksköterskans professionella kunskaper, färdigheter (sjuksköterskans erfarenheter från

praktiska omvårdnadssituationer) och värderingar. Vid egenvårdsbrist bör

sjuksköterskan använda sin omvårdnadskapacitet för att främja utvecklingen av

patientens egenvårdskapacitet.

Orem (a.a.) beskriver tre typer av omvårdnadssystem för att främja egenvård:

fullständigt kompenserande, delvis kompenserande samt stödjande och undervisande

system. Val av system beror på graden av egenvårdsbrist:

• I det fullständigt kompenserande systemet utför sjuksköterskan alla nödvändiga

egenvårdsaktiviteter för patienten.

• I det delvis kompenserande systemet deltar sjuksköterskan och patienten

tillsammans i patientens egenvård. Saknar patienten vissa resurser måste bristen

kompenseras av sjuksköterskan.
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• Det stödjande och undervisande systemet väljs när patienten har förmåga eller

möjlighet att utveckla de resurser som krävs för att själv kunna ta till vara sina

terapeutiska egenvårdskrav med hjälp av sjuksköterskan (a.a.)

Sjuksköterskan har enligt Orem (1991), fem generella hjälpmetoder för att tillgodose

egenvårdsbehovet:

• Handla eller utföra åt en annan människa

• Ge handledning

• Ge fysiskt och psykiskt stöd

• Skapa en utvecklande miljö

• Ge undervisning.

Att handla eller utföra åt någon annan människa innebär att kompensera fysiska och

psykiska brister hos äldre och psykologiskt nedsatta individer. Sjuksköterskan använder

sin omvårdnadskapacitet till att uppnå bestämda mål för patienten. Vid handledning är

sjuksköterskans roll i samarbete med patienten att vägleda han/hon under planering och

utförande. Patienten bör vara motiverad och själv kunna utföra egenvårdshandlingar.

Denna metod kräver en kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Avsikten med

detta fysiska och psykiska stöd är att skapa trygghet och motivation. Sjuksköterskans

uppgift är att stödja och uppmuntra patienten i utförandet av egenvårdshandlingar samt

att förhindra patienten från att misslyckas eller undvika obehagliga situationer och

beslut. Att skapa en utvecklande miljö innebär att sjuksköterskan tillsammans med

patienten skapar ett klimat som verkar stärkande utifrån fysiska och psykosociala

faktorer (Orem, 1991).

Hela miljön är viktig för utveckling, där omgivningen bör motivera till handling och

initiativ som överstämmer med patientens mål. En sådan miljö kännetecknas av

ömsesidig respekt, tro och tillit. Undervisning bör ske i olika situationer när patienten

behöver tillägna sig rätta kunskaper för att klara sin egenvård. Inlärning förutsätter att

patienten är psykologiskt förberedd och intresserad av att lära (a.a.).
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SYFTEN

Syftet med denna litteraturstudie är dels att beskriva depression som tillstånd, dels

undersöka sjuksköterskans förhållningssätt, bemötande och prevention av äldre personer

med nedstämdhet och depression i kommunal hemsjukvård.

Frågeställningar:

– Hur bör sjuksköterskan arbeta för att ge den äldre deprimerade personen en god

professionell omvårdnad?

– Vad kan sjuksköterskan göra för att stärka självkänslan hos äldre deprimerade

personer?

– Vad kan sjuksköterskan göra för att förbättra den äldre deprimerade personens

livskvalitet?

METOD

Metoden som valts är litteraturstudier. Enligt Patel & Davidsson (1994) är de vanligaste

källorna till kunskap, böcker, rapporter samt artiklar publicerade i vetenskapliga

tidskrifter. I böcker och rapporter finns oftast försök att sammanställa den kunskap som

finns inom problemområdet och artiklar kan innehålla de senaste rönen om depression.

Böcker finns katalogiserade i bibliotekets datakatalog och vetenskapliga tidskrifter kan

sökas via databaserade söksystem. Litteratursökningen bör inriktas på att få fram

material med relevans för problemområdet. Genom att kombinera utvalda sökord med

anknytning till studiens syfte återfanns relevant litteratur.

Litteraturen har sökts i form av böcker och avhandlingar via högskolebibliotekets

söksystem, SOFIA, i Vänersborg samt artiklar i databaserna CINAHL, PubMed och

PsycArticles. Polit & Hungler (1999) anger att CINAHL och PubMed är relevanta

databaser för omvårdnadsforskning. PsycArticles är en tillämplig databas för

omvårdnadsforskning inom psykiatrin.
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I CINAHL begränsades sökningen till vetenskapliga tidskrifter med utgivningsår från

1990 till 2003 och äldre personer över 65 år samt tidskrifter på engelska. I PubMed

begränsades sökningarna till äldre över 65 år. I PsycArticles gjordes inga begränsningar

eftersom denna funktion var svår att finna. Vid sökning via databaser kan betydelsefulla

aktuella artiklar felaktigt ha exkluderats på grund av ett stort antal träffar. Därför har

även manuell sökning av artiklar gjorts i tidskrifter inom sjuksköterskans

omvårdnadsområde (British Journal of Nursing, Journal of Gerontological Nursing,

Journal of Psychosocial Nursing). Avgränsningar där var artiklar publicerade mellan

åren 2000 och 2003 och här gav den manuella sökningen tre användbara artiklar. För att

finna statistik inom studiens problemområde har även sökning gjorts via Statistiska

centralbyrån och på Socialstyrelsens hemsida (Patel & Davidsson, 1994).

Urval

Polit & Hungler (1999) anger att en litteraturstudie främst bör stödja sig på vetenskaplig

litteratur samt att resultatet bör innehålla litteratur som är relevant för studiens syfte.

Inledningsvis söktes på ett stort antal sökord, se bilaga 2, vilket resulterade i 42 artiklar.

Vid en första genomgång uteslöts artiklar vilka berörde patienter inskrivna på sjukhus

samt patienter med andra psykiatriska diagnoser, exempelvis schizofreni. I avsikt att

begränsa arbetet ytterligare, uteslöts artiklar vilka inriktade sig på sömn och nutrition,

därför att dessa faktorer är relativt välkända för sjuksköterskor. Vid genomgång av

resterande material exkluderades artiklar vars huvudsakliga innehåll inriktade sig på

demens och artiklar med tonvikt på anhörigas situation. 17 artiklar bedömdes vara

relevanta för fortsatt analys, se bilaga 3. De sökord som användes under arbetets gång

var depression, nursing, hope, exercise, empowerment, power, Orem och support.

Sökorden har används enskilt men även i kombination med varandra.



14

Analys

Patel & Davidsson (1994) skriver att textmaterialet till en litteraturstudie bör läsas ett

antal gånger. Efter upprepade genomläsningar och nedskrivna anteckningar framträder

mönster och kategorier. Författarna analyserade artiklarna utifrån syfte och

frågeställningar, därefter gjordes en sammanfattning av varje artikel, denna

sammanfattning lästes först var för sig av författarna och sedan tillsammans.

Genomgående omvårdnadsfilosofi i artiklarna visade sig vara att depression bör ses och

behandlas utifrån ett helhetsperspektiv. Särskilt återkommande ord uppmärksammades,

egenvårdskraft, socialt stöd, funktionell kapacitet och hopp och dessa ord valdes som

huvudrubriker i resultatbeskrivningen. En förhoppning var att därigenom kunna finna

kunskap och åtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av för att främja individens

psykiska, sociala, fysiska och andliga delar. Utifrån studiens syfte och sjuksköterskans

perspektiv valdes som återkommande underrubrik till huvudrubrikerna

”Sjuksköterskans roll”. Denna del i resultatet önskar tydliggöra sjuksköterskans

omvårdnadsfunktion. Övriga underrubriker identifierades under analysarbetet. För att

lyfta fram kunskap om helhetsinriktad omvårdnad vid nedstämdhet och depression hos

äldre personer användes 17 artiklar i resultatet. Av dessa artiklar var 15 inriktade på

äldre personer. De resterande två innehöll studier (Brown, Casey, Goldstein &

Robinson, 2001; Hagerty & Williams, 1999) där både yngre och äldre personer, 19-78

år, deltog. Dessa artiklar bedömdes ändå vara betydelsefulla för resultatet eftersom

författarna anser att likheterna mellan äldre och yngre människor är fler än skillnaderna.

Författarna har valt att kortfattat presentera tre empiriska studier. Empirisk vetenskap

grundas på observationer av verkligheten enligt Patel & Davidsson (1994). Dessa valdes

för att illustrera hur dessa studier utfördes. Angående de 14 övriga artiklarna har

författarna valt att enbart delge artiklarnas resultat i syfte att begränsa uppsatsens

omfång. Patel & Davidson skriver att det är viktigt att ha god validitet och reliabilitet i

vetenskapliga studier. God validitet innebär att studien undersöker det som avses att

undersökas. Med god reliabilitet menas att undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt.
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Genom att bearbeta artiklarna grundligt och därefter bilda kategorier bör god validitet

och reliabilitet ha uppnåtts.

RESULTAT

Specifika känslouttryck

Depression är ett vanligt problem hos äldre personer. Enligt Armstrong (1996)

underdiagnostiserar allmänpraktiserande läkare vid vårdcentraler cirka hälften av alla

fall med depression vid första bedömningen. Tio procent upptäcks senare medan hälften

av de som inte diagnostiserats brukar tillfriskna spontant. Övriga riskerar att bli kroniskt

sjuka. Edwards (2001) menar att underdiagnostisering av depression hos äldre kan bero

på läkares och sjuksköterskors okunskap. I mötet med äldre som har psykiska symtom

krävs särskild uppmärksamhet så att symtomen inte misstolkas. Förhållandet mellan

patient och sjuksköterska är den viktigaste faktorn för att upptäcka depression. En

förtroendefull relation är betydelsefull för att kunna klarlägga och förstå den enskilda

personens tillstånd och hans/hennes upplevelse av depression.

Liksom hos yngre personer med depression är huvudsymtomen nedstämdhet och

ointresse. Specifika symtom hos äldre är motorisk långsamhet, nedsatt uppmärksamhet,

påtaglig trötthet, yrsel, ytlig andning, långvarig smärta, aptitförändringar,

sömnstörningar, tankspriddhet och/eller oförmåga att relatera till förluster och svåra

händelser (Hood-Morris, 1996; Piven, 2001).

Enligt Edwards (2001) är även oro och aggression vanliga symtom hos äldre

deprimerade personer. Aggressivitet kan leda till att individen nekar till att ta medicin

och/eller äta och dricka i tron att de blir förgiftade. Aggressionen kan riktas mot

sjukvårdspersonalen eller riktas inåt vilket då kan medföra att patienten drar sig undan.

Patienten känner sig gråtmild, sorgsen och ensam. Han/hon känner sig värdelös och den

låga självkänslan kan visa sig genom att patienten talar nedlåtande om sig själv. Dessa

känslor är starkast på morgonen men förbättras oftast under dagens lopp. Äldre personer
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medger ogärna att de är deprimerade utan kan istället uppge sig vara hängiga och ur

humör.

Armstrong (1996) skriver att depression är en behandlingsbar sjukdom oavsett orsak.

Sjuksköterskan behöver utveckla sin skicklighet i att identifiera depression eftersom

hennes roll är att vara en länk mellan patient och läkare. Edwards (2001) menar att

sjuksköterskan bör använda sin yrkesskicklighet i relation till sin kunskap om patienten

samt reflektera över hur patienten vanligtvis brukar reagera på stressande händelser.

Genom detta bör sjuksköterskan kunna skilja på vad som är normalt och inte normalt

beteende hos individen.

Det finns personer i samhället menar Armstrong (1996) som är mer sårbara för att

utveckla en depression än andra. Några sådana sårbarhetsfaktorer kan vara:

• Sörjande

• Äktenskap och relationsproblem

• Social isolering

• Allvarlig, smärtsamt handikapp eller livshotande fysisk sjukdom

• Sensoriska brister, speciellt syn och hörsel

• Ekonomiska svårigheter

• Problem vid längre tids omvårdnad

• Tidigare historia av depressioner.

Sjuksköterskans roll vid äldre deprimerades känslouttryck
Enligt Armstrong (1996) är sjuksköterskans uppgift att upptäcka symtom och berätta för

patienten om typiska tecken som kan bero på en depression samt att sjukdomen går att

behandla. En tidig intervention kan förebygga allvarliga kroniska sjukdomstillstånd.

Sjuksköterskan bör alltid fråga patienten hur han/hon mår psykiskt. Blir svaret att

han/hon känner sig nedstämd föreslår Armstrong (a.a.) några enkla frågor som

sjuksköterskan kan gå vidare med:

• Har det hindrat dig i det dagliga livet?

• Har du tappat intresset för olika saker?
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• Är du mer trött än vanligt?

• Har du tappat självförtroendet?

• Känner du skuld?

• Har du svårt för att koncentrera dig?

• Sover du dåligt?

• Har du tappat/ökat aptiten/vikten?

• Känner du att det inte är värt att leva längre?

Upptäckten av depression kan förbättras, enligt Edwards (2001). Många sjuksköterskor

har en krävande arbetssituation, därför bör sjuksköterskan inledningsvis, i mötet med

den äldre, använda ett enkelt och snabbt bedömningsunderlag för depression.

Frågeformuläret innehåller totalt 30 frågor men av dessa kan fyra användas som

rutinfrågor.

• Är du nöjd med ditt liv? ja/NEJ

• Känns ditt liv tomt? JA/nej

• Är du rädd att något skall hända dig? JA/nej

• Känner du dig oftast nöjd? Ja/NEJ

Dessa frågor kan hjälpa den äldre att uttrycka sina upplevelser och att få sina känslor

bekräftade. Om patienten svarar med fler än en av versalerna kan han/hon vara

deprimerad och vidare utredning bör därför göras (a.a.).

Hög risk för självmord anses föreligga bland deprimerade personer som isolerar sig

socialt och har svårt för att kommunicera och upprätthålla förhållanden till andra

människor. Sjuksköterskan bör vara observant och ta självmordstankar på allvar. Vid

uttalanden från personen som på olika sätt berör tankar om döden eller att begå

självmord, bör professionell hjälp av läkare inkopplas för att förebygga skada

(Armstrong, 1996).
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Egenvårdskraft

Cutler (2001) menar att flertalet patienter med nedstämdhet, i samband med depression,

har en hög risk för återfall. De flesta är därför sårbara en lång tid efter en depression.

Patienter med nedstämdhet eller depression kan påverka livskvaliteten och eventuella

recidiv genom att vara uppmärksam på sina egna symtom.

Att flytta in på ett särskilt boende i samband med ålderdomen kan enligt Tolley (1997)

innebära flera begränsningar i livet. Många äldre personer får endast ett litet rum att bo i

vilket medför att ett fåtal personliga tillhörigheter får plats. Begränsningar kan även

bero på fysisk immobilisering (svårt för att röra sig) eller sensoriska brister som dålig

syn och hörsel. De äldre tappar kontrollen över sina liv och isolerar sig socialt.

Personalen, som arbetar på det särskilda boendet, tar över och styr det dagliga livets

aktiviteter åt de äldre. En känsla av maktlöshet, isolering och dåligt självförtroende är

gemensamt för många äldre personer vid särskilda boenden, vilket kan leda till

depression.

Sjuksköterskans roll vid egenvårdsbedömning

Ett tidigt ingripande av sjuksköterskan vid upptäckt av depression är viktigt för att inte

patientens motivation till självhjälp brister. Sjuksköterskans roll är att hjälpa, stödja och

uppmuntra patienten till att själva få kontroll över sitt eget liv genom att identifiera

problem och finna lösningar till dessa. Sjuksköterskans uppgift är att stödja

copingstrategier för den deprimerade personen, i syfte att han/hon blir medveten om sin

egen kraft (Armstrong, 1996).

Herth & Cutcliff (2002), Horsfall (1997) menar att sjuksköterskan bör göra många

besök hos den äldre med empati och genom aktivt lyssnade kan en förtroendefull

relation uppstå. Hon bör ta del av den äldres livshistoria, sociala förhållanden och

hans/hennes aktuella situation samt identifiera stressorer, behov och förväntningar.
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Cutler (2001) skriver att egenvårdsbrister i samband med hygien, påklädning, sömn,

träning, nutrition, förmåga att organisera egenvårdsaktiviteter, förmåga att be om hjälp

samt förmåga att förhålla sig till andra människor bör observeras.

Återblickar är en terapeutisk teknik som främjar individens integritet och väcker hopp.

Sjuksköterskan bör tillsammans med den äldre överblicka den verklighet som var

möjlig igår men som kanske inte är möjlig i dagsläget. Därigenom kan valmöjligheter

och problemlösningar eventuellt uppstå (Herth & Cutcliff, 2002; Horsfall, 1997).

Ett utbildningsprogram till personer med depression utformades i samband med en

studie gjord av Cutler (2001). Detta program organiserades runt tre allmänna strategier:

• Söka hjälp från andra

Ta kontakt med sin familj eller vänner samt att delta i olika aktiviteter.

• Aktivera sig själv

Innebär att gråta, sova, läsa, lyssna på musik, träna, ta ordinerad medicin, skriva

dagbok, titta på TV, regelbundna mattider, meditation och avslappning.

• Kognitiva tekniker

Inkluderar positiva tankar, inte tänka bakåt eller framåt i tiden utan leva här och nu,

slå av på takten, koppla av samt finna bra vägar till beslut vid konflikt.

Sjuksköterskans uppgift vid egenvårdsbedömning är att stödja och stärka den

deprimerades egenvårdskraft utifrån dessa strategier, även om sjukdomen är stabil.

Stödet behövs för att upprätthålla kontinuitet i vården samt att reducera recidiv (a.a.).

Buchmann (1997) skriver i sin artikel att kunskap ger kraft. Sjuksköterskan uppgift är

att förbättra patientens förståelse för sin problematik genom att undervisa om

depression. Hon behöver delge patienten allmänna kunskaper och realistiska

förväntningar i samband med behandling. Edwards (2001) menar att det är

sjuksköterskans uppgift att informera om läkemedelspreparatens effekter till exempel

hur lång tid det tar innan effekter uppnås samt hur lång tid behandlingen bör fortsätta.

Sjuksköterskan bör även känna till biverkningar, uppmärksamma och informera om
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dessa. Horsfall (1997) skriver att sjuksköterskan bör undervisa de äldre om vikten av

balans mellan aktivitet och vila.

Information kan enligt Buchmann (1997) ges både muntligt och skriftligt.

Sjuksköterskan bör visa intresse för hela människan samt lyssna till patientens specifika

kunskap om sin sjukdom och erfarenhet av behandling. Uppmuntran och stöd från

sjuksköterskan kan leda till ökad självrespekt, motivation och egenvårdsförmåga hos

den deprimerade. Förhållandet mellan sjuksköterska och patient har betydelse för att

upptäcka en depression. Kommunikation är en väsentlig del av god omvårdnad menar

Edwards (2001) där förtroendet för varandra är en avgörande faktor. Sjuksköterskan bör

ha ett empatiskt förhållningssätt och lyssna till känslomässiga antydningar eller annan

smärta. Ett bra förhållande mellan sjuksköterska och patient förbättrar möjligheter till

att förvärva egenvårdsförmågor som kan leda till ökat självförtroende och förbättrad

livskvalitet.

Enligt Tolley (1997) är det sjuksköterskans uppgift att skapa en miljö som tillåter de

äldre att vara självständiga (ta till sig egenvård). Omvårdnaden bör anpassas till den

boende utifrån ett förhållningssätt som präglas av unikhet i den enskildes situation. Det

innebär att de äldre tillsammans med personalen är med och bestämmer mål utifrån

behov och vanor. För att förebygga nedstämdhet och depression är det viktigt att låta de

äldre göra egna val som är realistiska att uppnå i ett särskilt boende. Dessa val har med

välbefinnandet att göra och bör utgå från aktiviteter runt det dagliga livet till exempel

mat, sömn, vila, social aktivitet och motion. Sjuksköterskans uppgift är att vara med i

bedömning och planering av olika aktiviteter med hänsyn till levnadshistoria och

rutiner.

Tolley (a.a.) betonar vikten av samspel, förståelse och gott om tid för vårdpersonalen att

vårda patienterna. För att tillfredställa allmänmänskliga grundläggande behov bör

sjuksköterskan vara kreativ så att de äldre får tillbaka kraften att välja själva.
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Socialt stöd

Depression är enligt Hagerty & Williams (1999) ett syndrom (grupp av symtom, typiska

för en viss sjukdom) som påverkas av biologiska, sociala och mellanmänskliga

stressorer. Många mellanmänskliga begrepp är kopplade till depression, till exempel

känslan av att tillhöra andra människor, socialt stöd, konflikt och ensamhet. Även om

aktuell forskning har fokuserats på den biologiska faktorn är de psykosociala faktorerna

viktigare element i förståelsen av depressionens uppkomst och förlopp. För att förstå

och förklara förekomst och förlopp av en depression menar Hagerty & Williams (a.a.)

att det är viktigt att se hur förhållandet till andra människor ser ut (kvalitet och

kvantitet) hos den deprimerade.

Enligt Kanacki, Jones & Galbraith (1996) är depression bland äldre ofta förknippat med

förluster, till exempel sämre hälsa eller mistande av familjemedlemmar. Kanacki m.fl.

(a.a.) utforskade förhållandet mellan depression och socialt stöd hos sörjande äldre.

Enligt denna studie framkom det att det sociala stödet är en viktig länk mellan en

traumatisk upplevelse och tillfredställelse i livet som änka eller änkeman.

Sjuksköterskans roll och socialt stöd
Kanacki m fl. (1996) menar att det är viktigt att sjuksköterskan förstår dynamiken i en

depression och det sociala stödets betydelse hos sörjande äldre. En hög nivå av socialt

stöd leder till mindre depression för båda könen. Sjuksköterskan bör vara observant i

mötet med äldre sörjande på depressiva symtom som gråt, sömnstörningar och

nedstämdhet. Kanacki m. fl. (a.a.) menar att socialt stöd bör inledas tidigt i ett

sorgearbete. Att ha någon vid sin sida i samband med sorg har en stödjande effekt. Ju

mer stöd en sörjande får desto mindre depressiva symtom riskerar att utvecklas.

Sjuksköterskan bör uppmuntra de sörjande att acceptera och söka stöd från sin familj

eller sina vänner. Familjens potential är värdefullt. Finns inte detta stöd på grund av

olika orsaker (få anhöriga eller långa avstånd till anhöriga) kan sjuksköterskan skapa ett

nätverk av stöd via sociala organisationer, stödgrupper, vänner eller grannar. Är

nätverket litet bör sjuksköterskan vara som en ”spindel i nätet” så att de sörjande får en

möjlighet till kontakt med andra människor. Sjuksköterskans roll för att minska de
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depressiva symtomen är att ingripa så snart som möjligt och vidta åtgärder i samband

med stöd åt de sörjande. Vidare bör sjuksköterskan undervisa om olika behov

exempelvis värdet av socialt stöd till såväl sörjande som till allmänheten.

Sjuksköterskan själv kan vara en stödjande och uppmuntrande kontakt som anordnar

stödgrupper för änkor och änkemän (a.a.).

Horsfall (1997) menar att gruppterapi är en användbar behandlingsform som kan ledas

av sjuksköterskor. Grupperna kan ha olika ansatser. I grupper med emotionell fokus är

det tillåtet att tala om svåra känslor, ilska, förtvivlan, frustration och hopplöshet.

Samtalen ökar medvetenheten om att den drabbade inte är ensam om att känna sig

nedstämd, skuldtyngd, utan hopp och ha självmordstankar. Känslomässigt stöd kan leda

till att personen kommer i bättre balans och därför kan klara av att påbörja förändringar

hos sig själv och i sin miljö.

Även grupper som inriktar sig på problemlösning kan ledas av sjuksköterskor.

Medlemmarna i denna grupp ger stöd åt varandra, en erfarenhet som inte är så vanlig

bland deprimerade eftersom de oftast är mottagare av hjälp. Medlemmarna lyssnar på

och uppmuntrar varandra genom att ge konstruktiva förslag på lösningar. Personerna

kan eventuellt omvärdera sin självbild och kanske upptäcka gömda och glömda

resurser. Sjuksköterskans uppgift är att leda samtalet mot en kreativ utveckling.

Gruppterapi kan uppmuntra till ökad aktivering, utveckling av färdigheter och inge

hopp om lindring av depressionen. Sjuksköterskan som leder gruppsessioner bör kunna

reflektera och tolka det som sägs, vara engagerad och inte ha förutfattade antaganden

om gruppdeltagarnas bekymmer och oro. Hon bör kunna sätta gränser, tolerera att den

äldre uttrycker ångest och frustration, tro på personens förmågor och inge hopp om

förbättring (a.a.).

Funktionell kapacitet

Dimension av livskvalitet beskrivs enligt Ellingson & Conn (2000) innefatta välmående,

funktionell, social och ekonomisk status samt självkänsla. Människan och miljön är i

ständig ömsesidig växelverkan där människans beteende är beroende av miljöfaktorer
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och funktionell kapacitet. Individens funktionella status är resultatet av personlig

kompetens, fysiska, kognitiva, sociala och ekonomiska faktorer. Den fysiska faktorn är

syn, hörsel och rörelseförmåga och den sociala är förmåga att samspela med andra

människor och att kunna upprätthålla relationer. Den kognitiva funktionen är de

intellektuella funktionerna, som till exempel tänkande, minne, varseblivning och

förståelse. Depression är en förstämningssjukdom vilken kan påverka personens

funktionsnivå fysiskt, kognitivt, socialt och ekonomiskt (a.a.).

Äldre blir oftast mer påverkade av miljöfaktorer än yngre, till exempel på grund av

nedsatt syn, hörsel eller försämrad rörelseförmåga. Vilket också innebär att äldres

möjligheter att påverka sin miljö begränsas. Individens funktionella kapacitet påverkar

dessutom depression negativt. Depression, miljöfaktorer och funktionskapacitet

påverkar varandra vilket är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar (Song & Lee,

1996).

Effekter av motion hos deprimerade äldre
Mc Neil, Le Blance & Joyner (1991) har studerat hur depressionssymtomen påverkades

av fysisk träning hos 30 äldre personer med obehandlad lindrig depression. Medelåldern

i denna grupp var 72,5 år. De äldre delades in i tre grupper: en motionsgrupp, en social

grupp och en viktgrupp. Motionsgruppens aktivitet bestod av tre promenader i veckan,

inledningsvis i 20 minuter vilket utökades till 40 minuter under sex veckor. Två gånger i

veckan promenerade den äldre tillsammans med en person och vid det tredje tillfället

promenerade han/hon ensam. Deltagarna i den sociala kontaktgruppen fick besök två

gånger i veckan under sex veckor. Besöken var inledningsvis 20 minuter men utökades

successivt till att bli 40 minuter. Konversationen var av vardaglig karaktär och likvärdig

i båda grupperna. Viktgruppens medlemmar blev informerade om att behandlingen var

försenad med sex veckor. Syftet med viktgruppen var att ha en jämförande

kontrollgrupp utan aktiviteter. I motionsgruppen lindrades depressionen, deltagarnas

kondition ökade och de psykosociala och somatiska symtomen reducerades. I den

sociala kontaktgruppen lindrades depressionen och de psykosociala symtomen. I

viktgruppen skedde ingen betydande förändring.
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Antidepressiv läkemedelsbehandling medför ofta biverkningar, enligt Brown, m.fl.,

(2001). Detta uppmuntrade dessa forskare att undersöka huruvida alternativa

behandlingsmetoder kan förbättra depression. Undersökningsgruppen bestod av 112

kvinnor med mild till måttlig depression. Dessa kvinnor delades in i två grupper. Under

åtta veckor fick halva gruppen dagligen gå en 20-minuters promenad i dagsljus samt ta

en multivitamintablett. Den andra gruppen fick enbart placebo. Depressionssymtomen

skattades före och efter försöken med fem olika depressionsskalor. Resultatet visade att

de i promenadgruppen upplevde att sinnesstämningen, självförtroendet och välmåendet

förbättrats.

Enligt Ellingson & Conn (2000) förbättrar motion äldre individers livskvalitet. De

hänvisar till 16 empiriska studier om motion och livskvalitet hos äldre. Dessa studier

innehöll som minst 15 deltagare och som mest 248 där åldern varierade från 60 till 97

år. Den största andelen av deltagarna var friska äldre personer men även sjukliga äldre

förekom (sjukdomar som till exempel cancer, hjärtsjukdomar och depression). En av de

empiriska studierna utfördes enligt följande metod. En grupp av 28 deprimerade äldre

patienter medverkade i promenader och gruppgymnastik under tio veckor. Dessa

patienter blev mer aktiva, tog mer kontakt och samtalade mer med de övriga i gruppen.

Smärta mildrades och sömnen förbättrades. Ellingson & Conn (a.a.) skriver att träning

kan förebygga, försena och mildra sjukdomar som till exempel hjärtsjukdomar och

depression, vilka är vanliga vid hög ålder. Motion kan ge ökad rörlighet, öka resistens

mot sjukdomar och minska den äldres beroende av andra människor. Hos äldre, vilka

tränade i grupp, ökade även självförtroendet och självkänslan genom att individerna fick

nya bekantskaper med personer i gruppen som hade liknande problematik. Lätt

gymnastik och promenader är i allmänhet ofarligt. Flertalet äldre kan börja med fem

minuter om dagen. Detta kan sedan ökas med fem minuter/dag varannan vecka upp till

30 minuter om dagen.

I jämförelser med andra alternativa antidepressiva behandlingsmetoder, som till

exempel avslappning, var fysisk träning och kognitiv terapi de som visade sig ge bäst

effekt. En kombination av fysisk träning och kognitiv terapi visade sig vara den mest

effektiva behandlingen. Motionen bör vara variationsrik och utformad så att det är ett
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nöje att ta del av den. Att sätta upp realistiska mål är utmanande och när individen når

dessa kan självkänslan förbättras (Brugman, 2002; Ellingsson & Conn, 2000).

Sjuksköterskans roll vid bedömning och omvårdnad av funktionell

kapacitet

Äldre personers omvårdnadsbehov bör bedömas och planeras inte enbart utifrån den

medicinska diagnosen utan även utifrån patientens funktionella kapacitet.

Sjuksköterskan bör uppmärksamma individens funktionella kapacitet och ställa den i

relation till hans/hennes fysiska, sociala och ekonomiska miljö. Härigenom kan

sjuksköterskan upptäcka individens omvårdnadsbehov (Song & Lee, 1996).

Som ett alternativ till antidepressiv läkemedelsbehandling bör sjuksköterskan

uppmuntra patienten till att ta dagliga promenader utomhus samt informera om

kroppens behov av vitaminer. Hon bör hålla tät kontakt med patienten antingen genom

hembesök och/eller via telefonen (Brown, m.fl., 2001).

Patientens livskvalitet är av central betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete.

Det är sjuksköterskans uppgift att planera och försöka verkställa åtgärder som kan öka

patientens välbefinnande och livskvalitet samt möjlighet att påverka. Sjuksköterskor,

vilka träffar patienten under lång tid, bör betona vikten av aktivitet och poängtera dess

goda effekter. Hon bör inte ge upp utan försöka stödja, motivera och uppmuntra

patienten att delta i olika aktiviteter (Ellingson & Conn, 2000).

Betydelsen av hopp

Herth & Cutcliff (2002) menar att känslan av hopp är livsnödvändig för upplevelsen av

välmående. Hopp är en del av människans kognitiva process, oberoende av ålder, och är

den katalysator som kan hjälpa individen att möta och framgångsrikt klara utmaningar

och övergångar trots sjukdom och förluster. Hopp är känsla av att något positivt kan

hända i framtiden och skyddar mot hopplöshet vilket leder till låg motivation, något

som påverkar individens totala livssituation. Hopp innehåller förväntningar av att nuet
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kan förändras och förbättras, hoppet gör att individen planerar och finner strategier för

att övervinna hinder (a.a.).

Horsfall (1997) skriver att hopp är nödvändigt för läkning och särskilt viktig för

deprimerade. Antidepressiva läkemedel och ECT kan förbättra patientens sinnes-

stämning, men förändrar inte de grundläggande orsakerna till depressionen.

Hood-Morris (1996) menar att omvårdnad bör vara en dynamisk, utvecklande och vital

process som innefattar människans fysiska, psykiska, sociala och själsliga delar i

relation till sin miljö. Depression kan även ses utifrån ett andligt perspektiv, där tecken

på själslig nöd kan vara skuld, ånger och isolering. En väl utvecklad känsla av tro kan

lindra depression och inge hopp.

Herth & Cutcliff (2002) beskriver hopp hos unga och medelålders. Dessa

åldersgruppers förhoppningar innehåller tankar om en framtid med arbete och familj,

om att få ha hälsa samt att kunna ha kontroll över sin kropp och sin tillvaro. Hos äldre

däremot, ses hopp utifrån en annan synvinkel. Äldre personer beskriver hopp som en

inre kraft vilken kan påverka personens nuvarande situation och göra det möjligt, att

med realistiska förväntningar, tro på en bättre morgondag. Hoppet är sändebud om

möjligheter under motgångar som föder förväntan. Hopp beskrivs som viljan att testa

sina gränser och är baserad på tidigare, nuvarande och framtida upplevelser.

Sjukdom och de många förluster som äldre är utsatta för kan frambringa ångest och ge

ökad stress. Herth & Cutcliff (a.a.) menar att ständig stress förbrukar den mentala och

fysiska energin som är nödvändig för hopp. Faktorer som hindrar hopp kan vara andras

hopplöshet, förbrukad energi, okontrollerad smärta, eget och andras lidande, nedsatt

kognition och dålig ekonomi. Faktorer som främjar hopp kan vara samhörighet med

självet, relationer till andra människor och till omvärlden, någon att älska, någon att tala

med och någon som lyssnar. Meningsfulla aktiviteter, hoppgivande projekt, upplyftande

minnen, en omvårdande miljö samt tro, religiös eller filosofisk, är viktigt för känsla av

hopp. Mental och fysisk hälsa, god funktionell status samt möjlighet att kontrollera sin

omgivning är hoppingivande.
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Sjuksköterskans uppgift att skapa hopp

Enligt Herth & Cutcliff (2002) bör sjuksköterskan inrikta sin omvårdnad på

hälsofrämjande omsorg snarare än att vara inriktad på en filosofi om behandling och

bot. Att finna förutsättningar som inbjuder till hopp är en utmaning för sjuksköterskan.

Hopplöshet är en tung känsla som inger osäkerhet och rädsla för framtiden. Hopplöshet

kan härröra från individens egna negativa upplevelser och förväntningar men också på

grund av andras negativa förväntningar. Sjuksköterskan bör vara den äldre

deprimerades källa av hopp, där omvårdnaden bör fokuseras på att utveckla en

hoppingivande miljö för den äldre.

Enligt Hood-Morris (1996) bör sjuksköterskan ge möjlighet för den äldre religiöse att

praktisera sin tro. Tron kan ge glädje, entusiasm, mod och inge hopp om förbättring

och/eller förlåtelse. Sjuksköterskan bör arbeta utifrån en holistisk omvårdnadsmodell

med tonvikt på individen och hela hans/hennes levnadshistoria. Sjuksköterskan bör

lägga tonvikten på hopp, där hopp utifrån ett framtidsperspektiv är viktigt att förhålla

sig till för sjuksköterskan. Hopp utvecklar en medvetenhet om inre resurser och

förväntningar om att patienten kan klara av nuvarande och kommande svårigheter.

Hopp är viktigt för välmåendet samt överlevnaden och i högsta grad centralt för den

deprimerade personen.

En helande terapeutisk relation bygger på förtroende menar Horsfall (1997). Denna

relation är beroende av att sjuksköterskan visar empati, sätter gränser, tolererar ångest,

klarar av att bära den andres börda och smärta. Sjuksköterskan bör även medverka till

att patientens bästa tas till vara exempelvis läkar- och kuratorskontakter, samt orkar

stanna kvar. Patienter som återhämtat sig från depression har belyst hur värdefullt

närvaron är av en person som har omsorg om patienten och som tror på persons

potential. Denna vetskap inger hopp och är centralt för känslan av att situationen kan

förändras till det bättre.
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Omsorgsfilosofi, helhetssyn och utvecklande av den äldres

potential

Resnick & Fleishell (2002) skriver att äldre personer och sjuksköterskor ofta accepterar

att äldres funktioner försämras. Detta medför ett ökat behov av omsorg, sjukvården

kostar mer och den äldres livskvalitet försämras. Faktorer som kan påverkar patientens

funktionella nivå är kroniska sjukdomar, infektioner och sår, fysiska möjligheter och

patientens sinnestämning. En viktig aspekt är om patienten tror på sina egna möjligheter

samt hur han/hon bedömer fördelarna med att ta del av sin egen omsorg. Det är också

avgörande hur samarbetet mellan den äldre och sjuksköterskan fungerar och vilka

valmöjligheter den äldre bedömer sig ha.

Resnick & Fleishell (a.a.) menar att den traditionella sjukvården av äldre personer

inriktar sig på säkerhet, välbefinnande och tröst. Stärkande omsorg däremot inriktar sig

på att behålla och förbättra personers funktioner (att kunna klä på sig, äta själv, ta en

promenad). Stärkande omsorg lägger tonvikten på att förebygga fysiskt beroende,

inaktivitet, nedsatt rörlighet, försämrad aptit, sömn samt risk för att ramla. Att återställa

individens fysiska nivå helt är oftast inte möjligt utan stärkande omsorg fokuserar på att

stärka och bibehålla personens fysiska funktion.

Sjuksköterskans roll vid utvecklande av den äldres potential
Enligt Resnick & Fleishell (2002) är sjuksköterskans roll att försöka motivera och

hjälpa den äldre att övervinna hinder. Hon bör avsätta minst 15 minuter två gånger

dagligen med rehabiliterande åtgärder minst sex av veckans sju dagar. Sjuksköterskans

åtgärder kan indelas i fem olika steg:

• Sjuksköterskan bör inom personalgruppen etablera en filosofisk omsorg i syfte

att maximera och behålla individens funktioner. All personal runt om patienten

bör anta och arbeta utifrån denna omsorgsfilosofi.
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• Den äldres fysiska kondition, ADL-nivå (hur personen klarar sina dagliga

sysslor), tankar, känslor och livsstil bedöms med olika mätskalor. Exempelvis:

Katz Index of Activities, Balance Assement Tool och the Apaty Evaluation.

• Sjuksköterskan bör försöka att utveckla den äldres motivation genom att tala om

den äldres förmågor samt beskriva de fördelar den föreslagna aktiviteten kan ge.

Hon bör åtgärda eventuell smärta. Sjuksköterskan bör berätta vad som kommer

att ske, uppmärksamma och erkänna individuella behov och skillnader.

Berömma framsteg, involvera familjemedlemmar, vänner och husdjur i

aktiviteter samt tillsammans med den äldre sätta klart definierade mål.

• Sjuksköterskan bör fortlöpande uppmärksamma den äldres möjligheter och

villighet att ta del i sin omvårdnad. Hon bör stödja alla försök till egenvård samt

finna lämplig belöning (kramar, utevistelse).

• Sjuksköterskan bör dokumentera och bedöma resultaten samt förevisa resultaten

för den äldre.

Denna vårdfilosofi kan enligt Resnick & Fleishell (a.a.) förbättra individens möjligheter

att bo kvar hemma, ge ett mindre antal besök på olika vårdinrättningar (till exempel

lindra depression och mindre antal benbrott). Stärkande omsorg kan förbättra personens

fysiska funktioner, ge den äldre personen bättre självkänsla, förbättra sociala relationer

samt öka individens välbefinnande.
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DISKUSSION

Metod

Det ämne som författarna till föreliggande arbete valde, visade sig vara svårt att

avgränsa. I inledningsskedet söktes via databaser på sökordet depression vilket gav

många träffar. Därefter bestämdes att inriktningen skulle vara på äldre med depression,

något som fortfarande gav många träffar. Merparten av materialet återfanns i CINAHL

vilket enligt Polit & Hungler (1999) är en relevant databas för omvårdnadsforskning.

Sökning via PsycArticles gjordes, men de artiklar som fanns där var oftast av äldre

datum därför uteslöts alla utom en. Sökning har även kompletterats med manuell

sökning som enligt Polit & Hungler (a.a.) bidrar till att finna artiklar som inte kommit

fram vid sökning i databaser. Genomläsning av artiklarnas abstrakt utfördes i avsikt att

finna någon specifik inriktning. Abstrakten visade att begreppet depression bör ses

utifrån ett helhetsperspektiv, därför var det svårt att finna ”ett” problemområde. För att

kunna ge en helhetsinriktad bild av omvårdnad vid depression av äldre personer

användes 16 artiklar. Under arbetets gång uppkom funderingar på hur äldre personer

kan motiveras till att ta del i sin egenvård vilket resulterade i ytterligare en artikel. Patel

& Davidsson (1994) skriver att forskaren bör reflektera över sin egen undersökning

vilket innebär att forskaren gör en värdering över sitt eget arbete.

Resultat

Sjuksköterskor kommer att möta många äldre personer med nedstämdhetsproblematik

inom kommunal hemsjukvård. Avsikten med litteraturstudien var att beskriva

depression som tillstånd och undersöka vad sjuksköterskan kan göra för att förbättra

livssituationen samt förhindra depressionsutveckling hos äldre personer.

Det finns mycket material som beskriver depression som tillstånd samt vård av äldre

med nedstämdhet. I föreliggande litteraturstudie bekräftades mycket av det som

författarna upplevt inom äldrevården. Bland annat att depression är ett vanligt problem
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bland äldre personer vid särskilda boenden, där många äldre isolerar sig på grund av

olika faktorer som exempelvis funktionsnedsättningar och ensamhet. I resultatet lyftes

flera faktorer fram som kan påverka utveckling av depression. Det handlade om brist på

fysisk, psykisk och social hälsa samt brist på kunskap och stöd.

Den första frågeställningen utgick från hur sjuksköterskor bör arbeta för att ge patienter

med nedstämdhet i kommunal hemsjukvård en god och professionell omvårdnad. Enligt

Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS

1993:17) är det sjuksköterskorna som ansvarar för den omvårdnad som ges. Vården

skall vara av god kvalité, uppfylla behov av trygghet samt bygga på respekt för

patientens självbestämmande och integritet. Omvårdnaden bör utformas och genom-

föras i samråd med patienten och ges utifrån en humanistisk människosyn där varje

situation är unik. Det är viktigt att all personal ser personen i ett helhetsperspektiv och

inte bara inriktar sina insatser på själva sjukdomstillståndet. Sjuksköterskan har en

stödjande funktion där rådgivning och vägledning samt tillvaratagande av patientens

egna resurser är viktiga åtgärder för att förhindra depressionsutveckling.

I resultatet framkom att depression hos äldre personer ter sig något annorlunda än i

medelåldern. Specifika symtom hos äldre visade sig vara motorisk långsamhet, nedsatt

uppmärksamhet, ytlig andning och yrsel (Hood-Morris, 1996; Piven, 2001). Även oro

och aggression är vanliga problem skriver Edwards (2001).

Det gäller att sjuksköterskan kan lära sig att känna igen en depression. Sjukdomen är

tacksam att behandla hos äldre personer och farmakologiska läkemedel ger oftast god

effekt. Vanliga symtom som kan vara värdefulla vid en identifiering av en depression

hos äldre personer är sammanställda och bifogad som bilaga 4.

För att kunna identifiera tecken på nedstämdhet och depression framkommer i resultatet

att sjuksköterskan bör etablera en förtroendeingivande relation till patienten (Edwards,

2001). Kommunikationen är ett viktigt ”verktyg” för att skapa kontakt mellan sjuk-

sköterska och patient så att han/hon kan öppna sig för att aktivt ta emot hjälp. Genom att
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kommunicera kan sjuksköterskan hjälpa patienten via vägledning, undervisning, stöd,

uppmuntran samt att visa förståelse och empati (Hanssen, 1997).

Empati är ett viktigt begrepp i omvårdnadskommunikation. För att kunna hjälpa och

stödja patienten bör sjuksköterskan sätta sig in i patientens problem och på ett uppriktigt

sätt försöka se situationen ur hans/hennes synvinkel. Att lyssna empatiskt till den äldre

deprimerade är mer än att bara höra på. Budskap kan förmedlas, både med och utan ord.

Sjuksköterskans bakomliggande kunskap som hon förvärvat genom studier och

erfarenheter är viktiga komponenter i omvårdnadsarbetet så att patienten kan känna

trygghet och tillit. Likaså har sjuksköterskans antaganden och personliga värderingar

stor betydelse. Vi vill belysa att den empatiska förståelsen är en nyckel till

datainsamling som helhet i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och för att kunna skapa

en god relation till den äldre (Lökensgard, 1997). Sjuksköterskans empatiska förmåga

påverkar bemötande, förhållningssätt samt åtgärder i omvårdnadssituationer. Det är

därför betydelsefullt att sjuksköterskan är medveten om hur viktig den empatiska

förståelsen är i mötet med deprimerade äldre.

Skattningsskalor behövs som redskap för att ställa rätt diagnos, men också för att

utesluta andra sjukdomar. I resultatet framkom det olika förslag på

rutinfrågor/frågeformulär som kan användas av sjuksköterskor för att upptäcka en

depression (Armstrong, 1996; Edwards, 2001). Svaren är beroende av den aktuella

personens sinnesstämning, vilket kan skifta dag från dag men även under dygnet. Är

personen trött och omotiverad är det en fördel med enkla och kortfattade frågeformulär.

Sjuksköterskan bör alltid fråga personen hur han/hon mår psykiskt och kan vara den

som först identifierar en depression. Känns det rätt kan sjuksköterskan ställa öppna

frågor som ger patienten möjlighet att ta upp det han/hon önskar (Armstrong, 1996).

Denna form av frågor styr inte in patienten på snäva svarsmöjligheter utan ger

honom/henne en möjlighet att ta upp vad det är som känns tungt i livet.

Konsekvenserna av en odiagnostiserad och obehandlad depression kan bli ödesdigra

framhåller Armstrong (1996) och Edwards (2001). Depressioner som upptäcks och
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behandlas kan leda till minskad risk för självmord, och motivation till självhjälp kan

öka. Nedstämda personer kan bli hjälpta genom förändring av orsaksförhållanden.

Vid olika behandlingar av depression, men framförallt vid läkemedelsbehandling, bör

sjuksköterskan finnas som ett stöd så att patienten fullföljer ordinationen. Buchmann

(1997) skriver i sin artikel att det finns brister angående följsamheten av en

läkemedelsbehandling i alla åldersgrupper men framförallt hos äldre personer. Orsaker

kan vara att äldre överdoserar, glömmer ta sin medicin eller har svårt för förändring av

behandlingsdos. Karakteristiskt hos äldre personer är att de avbryter en behandling (på

grund av utebliven effekt eller biverkningar) eller inte påbörjar det som ordinerats. Här

bör sjuksköterskan ”uppfinna” individuella metoder för att kunna hjälpa patienterna.

Den andra frågeställningen utgick från vad sjuksköterskan kan göra för att stärka

självkänslan hos äldre deprimerade individer. En av författarna såg på ett tv-program

under hösten 2002 som handlade om depression hos äldre personer. I programmet

medverkade en man som beskrev sina känslor i samband med depressionen. Han

poängterade hur viktigt det är att sjukvårdpersonal i möte med personer som inte mår

bra, alltid ställer frågan hur han/hon mår i själen. Han beskrev vidare upplevelsen av

hopplöshet samt känslan av att vara avstängd från sin inneboende kraft, där viljan fanns

kvar men inte orken. Författarnas fundering blev då hur sjuksköterskan bör arbeta så att

patienten orkar ta tag i sin förmåga till egenvård vid en depression. Enligt resultatet kan

undervisning, stöd och uppmuntran från sjuksköterskan leda till ökad självrespekt,

motivation och egenvårdsförmåga hos patienten.

Buchmann (1997) och Cutler (2001) menar att kraft kommer från kunskap. Att ha

kunskap, att veta hur sjukdomen yttrar sig och hur olika behandlingsformer går till och

vad som gäller, innebär trygghet. Information, bekräftelse och kunskap ger trygghet.

Här kan författarna se att sjuksköterskan har en betydande funktion för att kunna ge

patienterna den trygghet och motivation de behöver.

Den informativa kommunikationen kan påverka varandra i båda riktningarna, mellan

sjuksköterska och patient. Den nedstämde kan få kunskap om depressionssjukdomen
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och därmed bli bättre rustad för att klara sin egenvård. Sjuksköterskan får i sin tur

information om den deprimerade personens tidigare livshistoria och kan därmed

individualisera omvårdnaden och specificera stödet till patienten.

I resultatet lyfts betydelsen av det sociala stödet fram. Stödet från sjuksköterskan kan ge

hjälp åt nedstämda personer att ändra inställning och attityd till sin situation. Det är

viktigt för sjuksköterskan att tänka på att personer är olika och behöver därför olika

stöd. Ensamhet försvårar tillståndet och sjuksköterskan bör hålla kontakten även om den

som är deprimerad säger att det inte behövs.

Var den äldre än bor i kommunal hemsjukvård, bör isolering och understimulering

motverkas genom att sjuksköterskan ändrar fokus mot ökad gemenskap och aktivering.

När fysiska eller psykosociala faktorer orsakar depression finns det en förståelse för att

den äldre drar sig undan. Många äldre är dessutom ensamboende och känner sig inte

längre behövda av samhället. I resultatet framkom att social gemenskap är en

förutsättning för alla individers välbefinnande (Hagerty & Williams, 1999; Kanacki,

m.fl., 1996; Tolley, 1997).

Sjuksköterskan har en viktig funktion genom att få med de äldre i vården, vilket i sin tur

kan leda till att de äldre kan bli mer självständiga och därmed öka sin

egenvårdsförmåga. Låt inte tiden och gamla arbetsrutiner få styra. Författarnas egna

erfarenheter av äldrevård är att inaktivitet, fysiskt, psykiskt, socialt och kognitivt är det

mest nedbrytande som finns. Promenader med äldre personer tar tid men ger stora

vinster, aktiviteten och ljuset stärker benstommen och humöret, en stödjande hand ger

fysisk närhet (Brown, m.fl., 2001). Den äldre får syn, lukt och hörselintryck som kan

återuppväcka minnen och känslor. Stunden är gemensam och kan leda till samtal om

både stort och smått.

Artiklarna visar att depression påverkas av personens funktionella status och att

personens funktionella status påverkar depression. Äldre personers omvårdnadsbehov

bör bedömas och planeras utifrån personens funktionella kapacitet i relation till

hans/hennes fysiska, sociala och psykiska miljö. För att finna omvårdnadsåtgärder som
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kan lindra depression och förbättra patientens livskvalitet bör patientens situation ses

från en multidimensionell synvinkel (Ellingson & Conn, 2000; Song & Lee, 1996;

Hood-Morris, 1996).

Studien visar att det är betydelsefullt att uppmärksamma personens ekonomiska

situation eftersom den påverkar både depressionen och patientens funktionella status

(Brugman, 2002; Ellingson & Conn, 2000; Song & Lee, 1996). Kvinnor är sannolikt

den grupp som oftast har ekonomiska problem eftersom många kvinnor arbetat inom

lågavlönade yrken. Sjuksköterskan bör därför fråga patienten om hans/hennes behov,

önskemål och problem. Kanske kan det leda till att patienten tar upp sin ekonomiska

situation och om patienten har ekonomiska problem kan sjuksköterskan ta kontakt med

sociala myndigheter som kanske kan ge ekonomiskt stöd till individen. En bred kunskap

om personen är en förutsättning för att kunna finna lämpliga åtgärder i syfte att lindra

nedstämdhet och depression.

Den tredje frågeställningen utgick från vad sjuksköterskan kan göra för att förbättra den

äldre deprimerade personens livskvalitet. Artiklarna visade att ökad aktivitet kan leda

till fysiska, sociala, psykiska och kognitiva förbättringar hos deprimerade (McNeil,

m.fl., 1991; Brown, m.fl., 2001; Brugman, 2002; Ellingson & Conn, 2000).

Fysiska effekter av aktivitet är relativt välkända. Att ökad aktivitet leder till så mycket

mer, ökad självkänsla, ökad möjlighet till självkontroll, samhörighet etcetera är vinster

som inte är lika uppmärksammade. Kanske på grund av att dessa vinster inte är lika

synliga som de fysiska effekterna (ökad energi, förbättrad aptit, lägre blodtryck). Fysisk

träning (enbart eller tillsammans med antidepressiv läkemedelsbehandling), i

kombination med kognitiv terapi, kan vara en användbar strategi för sjuksköterskan i

sitt arbete för att hjälpa deprimerade äldre personer (Brugman, 2002; Ellingson & Conn,

2000; McNeil, m.fl., 1991). Detta låter som en avancerad behandlingsstrategi men kan i

vardagssituationer omvandlas till promenader i kombination med samtal. Studien vill

även lyfta fram att vardaglig konversation hade positiva psykosociala effekter

(Brugman, 2002; Ellingson & Conn, 2000, McNeil, m.fl., 1991). Aktivitet behöver inte
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alltid vara fysisk, utan kan vara att sitta tillsammans och ta en kopp kaffe, lyssna på

radio etcetera.

För att kunna utnyttja kunskapen om motionens positiva effekter fordras både tid och

engagemang. Förhoppningsvis leder denna kunskap till ökat engagemang men den tid

sjuksköterskan har hos varje enskild äldre ökar däremot inte. Ett alternativ kan vara att

tala med den äldres vänner och anhöriga om de vinster en ökad aktivitet ger (Cutler,

2001). Kanske detta kan leda till att den äldre kan få kommer ut oftare.

Sjuksköterskan inom kommunal hemsjukvård träffar många olika patienter vilket ger ett

bra utgångsläge för att försöka starta gruppromenader. I resultatet framkommer också

hur viktigt det är få vara en del i en grupp, en grupp där personen känner att han/hon får

lov att vara sig själv (Horsfall, 1997). Sjuksköterskan lär oftast känna patienten under

lång tid (såromläggningar, insulininjektioner) och kan därigenom kanske finna personer

som passar ihop i olika gruppkonstellationer (geografisk närhet, liknade intresse, olika

funktionshinder som kan stötta varandra). Sjuksköterskan kan initialt vara med, därefter

kanske gruppen kan bli självgående eller fungera med stöd av annan personal inom

exempelvis hemtjänsten. Detta är troligen inte realistiskt möjligt i dessa spartider utan

snarare en förhoppning om att detta vore ett önskvärt sätt att kunna få arbeta på.

De analyserade artiklarna beskriver att det finns åtgärder som kan lindra depression. I

likhet med Antonovsky (1985) anser artikelförfattarna (Herth & Cutcliff, 2002; Song &

Lee, 1996) att detta görs genom att utveckla individers copingresurser. Alla människor

har resurser, även deprimerade äldre personer. Sjuksköterskan bör aktivt söka efter

personens resurser, genom att ”se” han/henne, hon bör samtala med den äldre samt göra

saker tillsammans till exempel promenader och korsord. Sjuksköterskan bör även

samtala med den äldres anhöriga och vänner.

Antonovsky (1985) skriver att tillvaron är rik på stressorer och att anpassning ibland

kan minska stressnivån. Äldre personers livssituation kan innebära förändringar som

kräver anpassning. Sjuksköterskan bör förklara varför det ibland är nödvändigt att

kunna anpassa sig, vid exempelvis funktionsnedsättningar. Hon kanske kan lyfta fram
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det positiva i att kunna anpassa sig samt att detta kan leda till att andra egenskaper

stärks exempelvis flexibilitet och kreativitet. Sjuksköterskan bör även visa att hon

önskar hjälpa den äldre personen med problem som uppstått eller uppstår. Antonovsky

(a.a.) menar att det är viktig att få ge uttryck för sina känslor. Äldre personer kanske har

blivit uppfostrade att känsloyttringar inte är tillåtna. Sjuksköterskan bör därför vara

uppmuntrande och tillåtande vid affektiva tecken som exempelvis aggression, skuld

ouppfyllda drömmar eller gråt. Hon bör sedan hjälpa personen så att känslorna inte tar

överhand över tillvaron, genom samtal om dessa känslor och den negativa påverkan de

kan ha för den äldre personen. Att förstå situationen och vad den bär med sig är

grundläggande för att framgångsrikt kunna möta denna. Därför är det viktigt att

sjuksköterskan ger information om depression och vad som kan lindra. Det salutogena

synsättet, fokuserar på människans helhet och faktorer som främjar hälsa, ger

sjuksköterskan fler möjligheter att lindra depressionen, stärka självkänslan och förbättra

individens livskvalitet. Sjuksköterskan bör förflytta fokus från sjukdomen till att finna

faktorer som kan främja hälsa hos den äldre.

Studien visar hur betydelsefullt det är att inge patienten hopp eftersom hopp inger

framtidstro, något som också kan öka personens tro på sig själv, på sina möjligheter och

resurser att kunna påverka sin livssituation. Hoppets kraft kan förbättra den

deprimerades livskvalitet och stärka hans/hennes självkänsla. Hopp är relevant och

nödvändigt för sjuksköterskor som arbetar med äldre, hoppets kraft bör inte under-

skattas i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Hopp är nödvändigt för läkning och särskilt

betydelsefullt för deprimerade (Horsfall, 1997; Herth & Cutcliff, 2002).

Trötthet och smärta kan hindra individen att se hoppfullt på framtiden (Herth &

Cutcliff, 2002). För att kunna hjälpa patienten bör sjuksköterskan först försöka finna

orsaken/orsakerna till patientens sänkta sinnesstämning. Kanske är det möjligt att

identifiera stressorer som går att åtgärda, exempelvis smärta och/eller sömnproblem,

problem som oftast kan åtgärdas eller lindras. En bidragande orsak till smärta kan vara

inaktivitet. En anpassad rörlighetsaktivitet exempelvis Qi-gong, boulé eller promenader

ökar genomblödningen i muskler vilket kan minska smärta. Dessa aktiviteter kan även

bidra till att lindra sömnproblem.
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Rädsla för framtiden och vad den kan bära med sig kan leda till hopplöshet. Äldre med

nedsatt fysisk förmåga kan uppleva att han/hon är i behov av att flytta från sitt hem.

Dessa känslor är betungande, ibland relevanta och helt förståeliga. Sjuksköterskan bör

bekräfta dessa känslor men försöka mildra personens farhågor. Äldre kan bo hemma

även om hjälpbehovet är stort och att få vetskap om detta kan också minska oron.

Resultatet belyser att sjuksköterskan bör be den äldre att berätta om sitt liv. Återblickar

kan väcka minnen om glömda egenskaper och tidigare framsteg (Herth & Cutcliff,

2002; Horsfall, 1997). Det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid och aktivt lyssnar till

den äldres minnen, behov och önskningar. Alla har drömmar, alla kan inte realiseras

men det är ändå viktigt att ha dem. Dagdrömmar gör att personen blickar mot framtiden,

därför bör sjuksköterskan lyssna och uppmuntra äldre att berätta om sina förhoppningar.

Även människans existentiella behov bör uppmärksammas och stödjas av

sjuksköterskan. Tron är en central del i många äldres liv, tron kan förklara händelser, ge

livet mening, den kan lindra depression, ge glädje, hopp och kraft (Hood-Morris, 1997).

I Sverige av idag bor ett stort antal äldre med olika nationaliteter och med olika

religiösa inriktningar. Det är därför betydelsefullt för sjuksköterskan att försöka ta reda

på de äldres önskemål så att dessa kan få praktisera sin tro. Sjuksköterskan kan ta

kontakt med församlingar som kanske kan hjälpa till så att de äldre kan få ta del av

kyrkliga aktiviteter.

Studien lyfter fram hur viktigt det är att sjuksköterskan visar att hon har omsorg om den

äldre deprimerade, att hon stödjer personens potential och inger hopp om förbättring.

Vetskapen om att det finns en person som bryr sig om patienten, förbättrar patientens

livskvalitet och ger förhoppningar om förändring. I resultatet framkommer också hur

sjuksköterskan kan öka den äldres motivation (Resnick & Fleishell, 2002) och att

sjuksköterskan behöver involvera andra yrkesgrupper i syfte att ge personen en

helhetsinriktad omsorg.

Orem (1991) ger sjuksköterskans omvårdnadsarbete ett teoretiskt perspektiv och kan

ligga till grund för det dagliga arbetet inom äldrevården. För att framgångsrikt kunna

hjälpa en äldre deprimerad person bör sjuksköterskans omvårdnad utgå från ett
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helhetsperspektiv. Omvårdnaden bör också vara individuellt anpassad. Olika individer

behöver olika stöd och med användning av Orems (a.a.) fem hjälpmetoder, ökar

möjligheten att rikta ett specifikt och anpassat stöd till patienter med nedstämdhet.

Dessa metoder är: handla eller utföra åt en annan människa, ge handledning, ge fysiskt

och psykiskt stöd, skapa en utvecklande miljö samt att ge undervisning. För att kunna

erbjuda en adekvat omvårdnad till äldre deprimerade personer, kan det ibland vara

nödvändigt att använda sig av samtliga hjälpmetoder. Det som avgör omvårdnads-

arbetet, är vad patienten kan och inte kan utföra själv, samt orsaken till att

egenvårdsbrist uppstått. Ibland kan vissa hjälpmetoder användas mer än andra och bör

hela tiden anpassas till patientens tillstånd.

Konklusion
Det analyserade materialet visar att depression hos äldre är en vanlig sjukdom, något

som beror på att äldre personer är mer utsatta för sjukdom, social isolering,

funktionshandikapp och oftare drabbas av förluster av närstående. Depression hos äldre

personer kan innehålla atypiska symtom vilka kan leda till att symtomen misstolkas och

kanske felaktigt relateras till ”normalt” åldrande, vara en del i en demenssjukdom eller

någon somatisk sjukdom. Denna feldiagnostisering får som följd att den äldres liv

försämras, kanske får felaktig behandling eller ingen behandling alls. Det är därför

angeläget att sjuksköterskan lär sig upptäcka symtom som kan vara tecken på och

depression hos äldre personer.

En god relation och kommunikation mellan patient och sjuksköterska är en förutsättning

och kan uppnås genom att sjuksköterskan lyssnar aktivt och ger den äldre den tid

han/hon anser sig behöva. På så sätt kan sjuksköterskan se och höra vilka patientens

behov, problem, resurser och önskemål är. Kommunikation och empati är egenskaper

som hjälper sjuksköterskan att finna orsaker till depressionen. Vad som begränsar

individen samt åtgärder för att hjälpa den äldre deprimerade. Orem (1991) betonar

vikten av en helhetssyn, där sjuksköterskans omvårdnad bör utgå från den

hjälpbehövandes personlighet och dennes livssituation.
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Studien har visat att sjuksköterskans omvårdnad kan mildra depressionssymtom och

förbättra den äldre deprimerades livskvalitet. Sjuksköterskan bör hjälpa till att utveckla

individens sociala nätverk, ge kunskap om sjukdomen, lära ut och vara en del i

hälsosamma strategier, som kan lindra symtomen, och förbättra den äldres livskvalitet.

Det är viktigt att lyfta fram patientens positiva potential, ge möjlighet till ökad aktivitet,

kunna stödja patienten att göra egna val samt stödja patienten så att han/hon tar en aktiv

del i sin egenvård. Omsorgen om patienten kan innebära att personens egenkraft ökar

vilket kan leda till förbättrad självkänsla.

I ett kommande arbete föreslår författarna ytterligare forskning kring frågeställningen

varför kvinnor drabbas oftare av depression än män (Horsfall, 1997).
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Bilaga 1

Dystemi enligt ICD-10 Cullberg (2000)

1. Nedsatt aktivitet eller energi

2. Sömnbesvär

3. Nedsatt självtillit eller otillräcklighetskänslor

4. Koncentrationssvårigheter

5. Lättrördhet

6. Intresseförlust och glädjelöshet

7. Känsla av hopplöshet

8. Känsla av att allt är oöverstigligt

9. Pessimistisk inställning eller grubbel över det förflutna

10. Inåtvändhet

11. Fåordighet

Depressiv episod enligt ICD-10

Kärnsymtom

1. Nedstämdhet

2. Nedsatt lust eller ointresse

3. Nedsatt energi och ökad uttröttbarhet

Vägledande symtom

1. Nedsatt självtillit och självkänsla

2. Självförebråelser och skulkänslor

3. Tankar om död och självmord

4. Tanke och koncentrationsbesvär

5. Agitation eller hämning

6. Sömnstörningar

7. Aptit- eller viktförändringar
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Tabell 1

Översikt över litteratursökning; använda databaser, sökord, kombinationer och resultat

Data bas        Sökord och kombinationer                       Antal träffar  Varav använda

CINAHL Depression

AND

Exercise 231 1

Hope 52 2

Support 726 1

Empowerment AND nursing 4 2

Exercise AND nursing 8 1

Hope AND nursing 6 1

Orem AND nursing 5 1

Power AND nursing 11 1

Support AND nursing 108 3

PsycArticles  Depression

AND

Exercise 37 1
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Tabell 2
Redovisning av artiklar som har analyserats i resultatet

Författare
och
publikations-
år

Syfte Metod Urval

Armstrong, E
1996

Utforska sjuksköterskans roll
inom primärvård i samband
med depression

Litteraturstudie 11 artiklar om
sjuksköterskans
omvårdnadsroll vid
depression

Brown, M-A
Casey, S
Goldstein, J
Robinson, J
2001

Utforska effekten av hur ljus,
motion och vitaminer påverkar
kvinnors sinnesstämning

Kvantitativ
studie,
två jämförande
grupper

112 kvinnor
19-78 år
mild-måttlig
depression
under 8 veckor

Brugman, M
2002

Utforska samband mellan
motion och mental hälsa

Litteraturstudie 19 artiklar om
effekter av motion

Buchmann,
W
1997

Undersöka sambandet mellan
själveffektivitet och
socialt stöd

Litteraturstudie 11 artiklar om
egenvård och
följsamhet

Cutler, C
2001

Beskrivande studie av
individers förmåga till egenvård

Litteraturstudie 45 deltagare
med depression

Edwards, G
2001

Utforska varför depression hos
äldre är svårupptäckt samt öka
sjuksköterskan förmåga att
känna igen symtom

Litteraturstudie 29 artiklar om
depression hos äldre

Ellingson, T
Conn, V
2000

Att granska empiriska
studier om motionens effekt på
äldres livskvalitet

Litteraturstudie 16 artiklar om
motion och äldre

Hagerty, B
Williams, R
1999

Utforska känslan av
tillhörighet, socialt stöd,
konflikt och ensamhet vid
depression

Kvantitativ
studie

410 deltagare
medelålder, 38,8 år

Herth, K
Cutcliff, J
2002

Utforska innebörden av
hopp

Litteraturstudie 47 artiklar om äldre,
hopp, funktionell
status livskvalitet

Hood-
Morris, E
1996

Ge kunskap om sambandet
mellan andliga kval och
depression

Litteraturstudie 38 artiklar om
depression, äldre,
sjuksköterskan och
helhetssyn

Horsfall, J
1997

Finna faktorer som är relevanta
för uppkomst av depression hos
kvinnor

Litteraturstudie 36 artiklar om
depression, kvinnor



Kanacki, L
Jones, P
Galbraith, M
1996

Beskriva sambandet mellan
socialt stöd och depression

Kvantitativ
studie

66 äldre
änkor/änkemän
medelålder 71,8 år

Neil, J
LeBlance, E
Joyner, M
1991

Utforska hur depressions-
symtom påverkas av motion

Tre jämförande
litteraturstudier

30 personer med
måttlig depression
medelålder 72,5 år

Piven, M L
2001

Förbättra upptäckten av
depression hos äldre

Litteraturstudier 19 artiklar om
depression

Resnick, B
Fleishell, A
2002

Utveckla ett stärkande omsorgs-
program

Litteraturstudie 18 artiklar om
geriatrisk
rehabilitering

Song, M
Lee, E-O
1996

Utforska samband mellan miljö,
funktionell kapacitet och
depression

Studie om fysisk
social och
ekonomisk miljö
i relation till
depression

209 kvinnor
60 år och 91 år

Tolley, M
1997

Att utifrån ett
omvårdnadsperspektiv
belysa hur patientens
egenvårdskraft kan stärkas

Litteraturstudie 9 artiklar om äldre
på särskilt boende
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Vanliga symtom vid depression hos äldre enligt Morris (1996) kopierad från Blazer

(1982) och Kermis (1986).

Biologiska Tecken

Aptitlöshet viktnedgång

Stor trötthet ovårdad

Sömnstörningar rastlöshet, vaknar tidigt

Förstoppning

Smärta kroppslig smärta

ihopdragna ögonbryn

Rastlöshet vrider händerna, plockig

rör sig sakta eller snabbt

Långsamt rörelsemönster talar sakta, rör sig sakta, fördröjd

sväljning, blinkning

Psykosociala

Nedstämdhet sorgset ansiktsuttryck,

hopsjunken kroppsställning

Försämrad tillfredställelse beskriver sig som ”nere”

Förlust av intresse medverkar inte i hobbies eller

underhållning

Gråt humörsvängningar

Irritabel omedgörlig, ovänlig, aggressiv

Tomhet sorgset ansiktsuttryck, jämrar sig

Rädsla, oro misstänksamhet

Negativ självbild struntar i sig själv

Oro kan inte sluta tala om/tänka på

olösta konflikter

Hjälplöshet hopplöshet

Känsla av att misslyckas har ”tyck synd om mig” attityd



Ensamhet ledsna ögon, längtan efter andra

Värdelöshet sörjer över tidigare roll

Kognitivt

Låg självkänsla självförebråelse, självkritisk
Pessimism sorgsen röst, sorgsna tankar
Grubbel negativt beteende
Självmordtankar återkommande dödstankar     

Vanföreställningar självmordsförsök
• Oförlåten
• Värdelös

Hallucinationer bisarrt beteende
• Hörsel
• Syn

Tvivel på tro och värden ger upp
Koncentrationsproblem inadekvata känslor
Minnesförsämring bra minne ena dagen, sämre nästa
Vilje och motivationsförlust nedstämdhet

Socialt
Dra sig undan undviker familj och vänner
Beroende av familj klänger sig fast vid
Svårt att klara rutinsysslor oöppnade räkningar, inaktivitet
Oförmåga att fullfölja påbörjat klagomål från andra
arbete

Andligt
Känner ingen glädje från natur    korta spontan skratt, undviker

nöjsamma aktiviteter
Känner ingen meningsfullhet klagan om problem utan att

försöka lösa dem

Hopplöshet om framtid
Fruktar Guds straff talar om framtid som outhärdlig
Frånvaro av energi/vilja att
delta i religiösa seder grubblande, tvivel

Drar sig undan från samfundet grubblar över synd

Skuld/skam känner sig värdelös
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