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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sveriges befolkning blir äldre och äldre och åldrandet ökar risken för psykiska 

sjukdomar. Äldre med psykisk ohälsa söker ofta inte vård och det saknas kunskap hos 

vårdpersonal gällande att identifiera och bemöta psykisk ohälsa hos äldre. 

Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor i hemsjukvården i mötet med den äldre 

uppmärksammar psykisk ohälsa och agerar i samband med detta. 

Metod: En deskriptiv kvalitativ design användes. Data samlades in genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med nio sjuksköterskor. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: I mötet med den äldre med psykisk ohälsa var det viktigt att sjuksköterskan mötte 

den unika människan och skapade ett förtroende och en god relation. Sjuksköterskan 

uppmärksammade psykisk ohälsa genom samtal och genom att se signaler. När 

sjuksköterskan uppmärksammat psykisk ohälsa agerade de huvudsakligen genom att använda 

sig själva i mötet och genom att initiera samarbete inom och utanför sin egen profession. 

Slutsats: Att skapa förtroende och en god relation med den äldre var en förutsättning för att 

kunna uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre och agera i samband med detta.  

 

Nyckelord: psykisk hälsa, äldre, hemsjukvård, sjuksköterska-patientrelationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Background: Sweden's population is getting older and older and aging increases the risk of 

mental illness. Elderly with mental illness tend to not seek care and healthcare professionals 

have a limited knowledge of identifying and meeting mental ill-health in elderly. 

Aim: The aim was to investigate how nurses in home care services in the encounter with 

elderly observe mental ill-health and act in connection with this. 

Methods: A descriptive qualitative design was used. Data was collected through qualitative 

semi-structured interviews with nine nurses. The interviews were analyzed using qualitative 

content analysis. 

Results: It was crucial in the encounter with elderly with mental ill-health that the nurse met 

the unique individual and created a trust and a good relationship. Nurses payed attention to 

mental ill-health through conversation and by seeing signals. When the nurse was aware of 

mental ill-health, they acted mainly by using themselves in the encounter and by initiating 

collaboration within and outside their own profession. 

Conclusion: Creating trust and a good relationship with elderly was a prerequisite for being 

able to pay attention to mental ill-health in the elderly and act in connection with this. 

 

Key words: mental health, elderly, home care services, nurse-patient relations 
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BAKGRUND 

Äldres psykiska ohälsa 

Sveriges befolkning blir äldre och äldre och år 2035 beräknas det finnas två och en halv 

miljoner äldre i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Det är vanligt att äldre beskrivs som personer 

som är 65 år eller äldre (Ernsth Bravell, 2013) och enligt Socialstyrelsen (2016a) innebär 

åldrandet en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Rolfner Suvanto (2012, s 17) 

definierar begreppet psykisk ohälsa som “allt från lättare besvär till svåra 

funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd”. En äldre person kan drabbas av psykisk ohälsa 

i samband med åldrandet, i samband med demenssjukdom och efter att ha upplevt trauma och 

sedan åldras. Äldre med psykisk ohälsa kan också ha levt med psykisk ohälsa sedan de var 

unga (Rolfner Suvanto, 2012).  

 

Det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer är depression. I åldern 65-79 år har 

27 procent av kvinnorna och 14 procent av männen lätta eller svåra besvär av ängslan, oro 

eller ångest. Varje år begår mellan 300 och 400 personer över 65 år suicid. Symtombilden hos 

äldre med depression är ofta annorlunda än den hos yngre med ett mer långdraget förlopp och 

kroppsliga åkommor (Socialstyrelsen, 2013). Det finns både biologiska och psykosociala 

orsaker till depression hos äldre. Åldrandet och förändringar i hjärnan är biologiskt kopplade 

orsaker. De psykosociala orsakerna kan vara förluster, att drabbas av sjukdom och nedsatt 

kraft eller ork. Nedsatt aptit, smärta, irritabilitet, upplevelse av meningslöshet, kognitiva 

svårigheter eller nedsatt exekutiv förmåga är ofta kopplade till psykisk ohälsa enligt Statens 

offentliga utredning (SOU 2017:21). Depression hos de äldsta äldre är ofta 

underdiagnostiserad och undermåligt behandlad, vilket skapar dåligt välbefinnande och ökad 

dödlighet (Bergdahl et al., 2005). Adamson et al. (2005) menar i sin studie att depression hos 

äldre kan generera risk för mortalitet. Många äldre med depression får inte tillräcklig effekt av 

antidepressiva läkemedel (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2015) och selektiva serotoninåterupptagshämmare har ett samband med fallolyckor hos äldre 

inom äldreomsorgen (Kallin, Gustafson, Sandman & Karlsson, 2004). Äldre personer med 

psykiatrisk problematik finns ofta i primärvården och äldreomsorgen och har inte 

specialistpsykiatrins kompetens till förfogande. Inom primärvård, geriatrisk vård, hemtjänst 

och boendestöd har personalen ofta inte tillräcklig kunskap gällande att identifiera och bemöta 

psykisk ohälsa hos äldre (Socialstyrelsen, 2013). 
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Enligt en studie av Enkvist, Ekström och Elmståhl (2012) har ett depressivt stämningsläge 

samband med lägre livstillfredsställelse hos personer mellan 78 och 98 år. Endast hälften av 

de äldre som drabbas av depression, ångestsyndrom eller psykos verkar emellertid söka hjälp. 

Detta kan bero på skamkänslor och om en allmän uppfattning om att nedstämdhet är normalt i 

åldrandet (Socialstyrelsen, 2013). Det finns en obenägenhet hos äldre att prata om 

psykosociala problem, vilket kan ha sin grund i en uppfattning om att icke-medicinska 

problem inte är lämpade eller viktiga nog för att berättiga medicinsk vård (Murray et al., 

2006). De äldre som främst inte söker vård för sin depression är de som associerar och ser 

depression som något som tillhör ålderdomen (Sarkisian, Lee-Henderson & Mangione, 2003). 

Genom att informera om att depression inte tillhör det normala åldrandet kan man enligt 

Sarkisian et al. (2003) lyfta vikten av att söka vård och prata med läkare om depression.  

 

Sjuksköterskans roll i hemsjukvården 

Hemsjukvård definieras enligt Socialstyrelsen (2016b) som “Hälso- och sjukvård när den ges 

i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

sammanhängande över tid. Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering”. 

Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan inom den kommunala hälso- och sjukvården som 

bedrivs i hemmet har ett brett ansvarsområde. De grundläggande arbetsuppgifterna är att 

bedöma omvårdnadsbehov, sätta mål, besluta om omvårdnadsinsatser samt att planera, utföra, 

delegera och leda insatser. Sjuksköterskans ansvarsområde sträcker sig även till att samverka 

med patienter, närstående, vårdpersonal, biståndsbedömare och enhetschef.  I 

arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, handleda och utbilda.  

 

Hemmet är en annorlunda plats för vård och skiljer sig i flera avseenden från institutionell 

vård. För att sjuksköterskan skall kunna utföra omvårdnad i hemmet måste denne ha 

förståelse för vad hemmet symboliserar för ägaren. Vid vård i hemmet är sjuksköterskan 

vårdtagarens gäst och måste således acceptera vårdtagarens seder och bruk, livsstil, kultur och 

hemmiljö (Josefsson & Ljung, 2010). Melin-Johansson (2010) menar att hemsjukvård är ett 

brett begrepp som innebär allt från att förebygga sjukdom och främja hälsa, till att vårda 

personer i livets slutskede. När äldre personer vårdas i hemmet ses denne som en del av ett 

socialt sammanhang, en “livsvärld”. Livsvärlden omfattar till exempel hem, egna erfarenheter 

och upplevelser, närstående, arbetsliv, vänner, familj och sällskapsdjur. Sjuksköterskan som 
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utövar omvårdnad i det egna hemmet hos en äldre person måste således kunna utöva sin 

profession samtidigt som personens autonomi respekteras. För att kunna ge en god omvårdnad 

och bevara patientens förtroende är det viktigt med kontinuitet (Bökberg & Drevenhorn, 

2010). Carlson, Rämgård, Bolmsjö och Bengtsson (2013) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården ser sitt arbete som ett holistisk och 

respektfullt arbete. Att arbeta inom hemsjukvården ger sjuksköterskor en chans att utveckla 

långsiktiga relationer med patienterna, arbeta autonomt inom sin profession och se vården ur 

ett helhetsperspektiv. Genom att etablera en långsiktig kontakt med patienterna upplever 

sjuksköterskorna inom hemsjukvården en yrkesstolthet i att kunna se återhämtningen hos 

patienterna och ser kontinuitet som en professionell nytta.  

 

Vården sker mer och mer i det egna hemmet och det är enligt McGarry (2008) viktigt att lyfta 

relationen mellan den vårdande sjuksköterskan och den äldre i hemmet. Viktiga delar i 

relationen enligt McGarry (2008) är bland annat att etablera en god kontakt vid det första 

mötet, att ge varandra tid och att ha ett professionellt förhållningssätt. Chew-Graham et al. 

(2007) menar i sin studie att en central del av omvårdnadsarbetet hos sjuksköterskor som 

arbetar med psykisk ohälsa i hemmet är att upprätthålla en relation med den äldre personen 

och dennes familjemedlemmar. Denna relation bygger enligt Chew-Graham et al. (2007) på 

att den äldre känner sig lyssnad till och känner ett stöd från sjuksköterskan som vårdare. 

Lindahl, Lindén och Lindblad (2010) beskriver i sin litteraturstudie om vikten av att 

sjuksköterskan i hemsjukvården bygger en vänskaplig men professionell roll med patienten 

och närstående när vården sker i patientens egna hem. När den vänskapliga och professionella 

relationen byggs upp skapas ett förtroende mellan alla deltagare i vården, vare sig det är 

patient eller vårdgivare. En studie visar att huvudsyftet med sjuksköterskans hembesök hos 

äldre personer med bland annat depression är att ge ett känslomässigt stöd och att skapa en 

miljö där de äldre kan känna sig trygga med att prata om vad de känner. Genom att använda 

mellanmänskliga förmågor och olika sätt att kommunicera på, skapar sjuksköterskorna 

förbindelser och främjar ett terapeutiskt samspel med de äldre (Liebel, Powers & Hauenstein, 

2015). Att upprätthålla den terapeutiska relationen genom att sjuksköterskan återkommande 

besöker de äldre i hemmet stärker enligt Liebel et al. (2015) effekten av samspelet, vilket är 

grundläggande i de äldres process med att komma till rätta med depressionen. 

Sjuksköterskorna missar dock ibland att involvera sig i givande samspel med de äldre 
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patienterna, och på så sätt påverkas den behandlande relationen mellan den äldre patienten 

och sjuksköterskan (Liebel et al., 2015). McGarry (2008) beskriver också i sin studie att 

sjuksköterskor har svårt att bibehålla ett professionellt förhållningssätt när mötet med 

patienten sker i det egna hemmet.  

 

Vårdrelationen 

Den teoretiska ramen för denna studie är det vårdvetenskapliga begreppet ”vårdrelation”. Det 

är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapens konsensusbegrepp människan, hälsan, världen 

och vårdandet. Vårdrelationen ses som kärnan i vårdandet och som en förutsättning för att 

kunna bedriva omvårdnad (Björck & Sandman, 2007). Björck och Sandman (2007, s 18) 

föreslår en gemensam definition för begreppet "vårdrelation": ”En vårdrelation är en relation 

mellan en människa i egenskap av patient och en människa i egenskap av professionell 

vårdare, inom någon form av vårdverksamhet”. "Vårdrelation" kan användas som ett 

värdeneutralt begrepp men kan också ges en positiv eller negativ värdeladdning beroende på 

vilka kännetecken som föreligger i den enskilda situationen och i det enskilda sammanhanget 

(Björck & Sandman, 2007). Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson menar att vårdrelationen 

bygger på ömsesidighet och att vårdaren inte får tvinga fram en relation samt att 

vårdrelationen är professionell. Kontinuitet är viktigt i vårdrelationen och för att säkerställa 

detta kan en vårdare få huvudansvaret för ett visst antal patienter (Eriksson, 2014). Enligt 

Kasén (2012) kan en vårdrelation vara en vårdande relation där patientens lidande lindras. 

Berg (2006) beskriver begreppet vårdande relationer som möten i vårdsammanhang där syftet 

är att uppmärksamma patientens situation där både patienten och sjuksköterskan är 

involverade för att möjliggöra hälsa. Vidare kan vårdrelationen också vara en icke-vårdande 

relation där patienten upplever ensamhet och övergivenhet och känner sig som ett objekt som 

vårdas (Kasén, 2012). En fungerande vårdrelation öppnar upp för en fungerande vårdprocess 

(Eriksson, 2014; Wiklund, 2003) då patienten får möjlighet att ge uttryck för begär, behov och 

problem (Wiklund, 2003). Holm och Severinsson (2013) beskriver i sin litteraturstudie att 

äldre inom vården behöver känna sig respekterad och uppmärksammad av vårdpersonal för att 

de ska få känsla av meningsfullhet i livet. Att bli sedd ur ett helhetsperspektiv anses vara 

viktigt för de äldre. De äldre i studien poängterar även vikten av att vårdpersonal förstår deras 

önskemål och att skapandet av en meningsfullhet i livet är en stor del av behovet i den 
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vårdande relationen (Holm & Severinsson, 2013).  

 

Uppmärksamma psykisk ohälsa  

Sjuksköterskor spelar en stor roll i identifieringen av psykisk ohälsa hos äldre. Alla 

sjuksköterskor, oberoende av utbildningsnivå, bör utbildas för att screena för depression, 

genomföra bedömning och identifiera lämpliga åtgärder (Dreizler, Koppitz, Probst & Mahrer-

Imhof, 2013). Brown et al. (2004) beskriver i sin studie att sjuksköterskor har svårt att 

identifiera och uppmärksamma symtom på depression på grund av bristande kunskaper om 

äldre psykiska ohälsa. Detta kan leda till att äldre personer med depression inom 

hemsjukvården inte får den hjälp och den behandling som är adekvat (Brown et al., 2004). 

Vidare menar Brown et al. (2004) att den största orsaken till att depression inte 

uppmärksammas är ensamhet hos äldre. En förklaring till detta kan vara att sjuksköterskor 

antar att äldre med depression som bor ensamma inte har en klinisk depression utan 

symtomen är en reaktion på ensamhet och isolering. Bedömningsinstrument som används för 

att identifiera psykisk ohälsa är inte heller alltid anpassade till äldre personer. Detta gör att det 

finns en risk för att psykisk sjukdom inte identifieras och behandlas vilket i sin tur leder till 

onödigt lidande för den äldre (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Enligt en studie av Thompson, Lang och Annells (2007) finns det evidens för att tillämpa 

validerade screeningverktyg för psykisk ohälsa jämfört med att förlita sig på sjuksköterskors 

åsikter och icke-validerade verktyg. Ett verktyg för att screena psykisk ohälsa hos äldre 

behöver vara effektivt att använda och inte leda till onödigt mycket administrativt arbete då 

sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård anser att detta skulle vara en börda i deras 

arbete. Det screeningverktyg som används i störst utsträckning är Geriatric Depression Scale 

(GDS) (Thompson et al., 2007). Geriatric Depression Scale 20 (GDS-20) är ett 

screeninginstrument ämnat att identifiera depression hos äldre (Socialstyrelsen, 2014). Det 

innehåller 20 frågor om hur den äldre personen känner sig just nu och kan användas av 

personal utan psykiatrisk specialkompetens och de äldre själva. När GDS-20 indikerar att den 

äldre har en depression ska, enligt Socialstyrelsen (2014), en klinisk bedömning göras av 

läkare, där diagnostiska kriterier på depression används.  
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Problemformulering 

Sveriges befolkning blir äldre och äldre (Socialstyrelsen, 2013) och åldrandet ökar risken för 

psykiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2016). Symtombilden vid depression hos äldre personer 

är en annan än hos yngre. Vårdpersonal har ofta otillräcklig kunskap gällande att identifiera 

och bemöta psykisk ohälsa hos äldre (Socialstyrelsen, 2013). Det finns en obenägenhet hos 

äldre att prata om psykosociala problem (Murray et al., 2006). Det är också vanligt att äldre 

inte söker vård för psykisk ohälsa, vilket kan bero på skamkänslor. Detta ökar risken för att 

psykisk sjukdom inte identifieras och behandlas, vilket leder till ett onödigt lidande för den 

äldre (Socialstyrelsen, 2013). I sjuksköterskans arbete med äldre personer med depression 

som bor i det egna hemmet är det centralt att upprätthålla en relation med den äldre (Chew-

Graham et al., 2007; Liebel et al. 2015), bland annat för att den äldre ska känna sig trygg och 

därmed kunna uttrycka vad de känner. Sjuksköterskor i hemsjukvården har möjlighet att 

stärka effekten av sitt terapeutiska samspel med äldre personer med depression genom att de 

återkommande möter dem i deras hem (Liebel et al., 2015). Svenska studier inom området 

saknas och det är därför angeläget att studera hur sjuksköterskor i hemsjukvården arbetar när 

de möter äldre personer med psykisk ohälsa i hemmet.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor i hemsjukvården i mötet med den 

äldre uppmärksammar psykisk ohälsa och agerar i samband med detta.  

 

METOD 

Design 

En deskriptiv kvalitativ design användes då denna design beskriver fenomen och händelser 

som de är utan att försöka tolka den information som framkommit (Polit & Beck, 2017). 

 

Urval 

För att tillfrågas som deltagare skulle sjuksköterskorna arbeta inom hemsjukvården i en utvald 

kommun i Mellansverige och ha erfarenhet av att möta äldre personer med psykisk ohälsa i 

deras hem. Rekryteringen av informanterna skedde våren 2017 genom bekvämlighetsurval där 

de informanter som uppfyllde inklusionskriterierna samt samtyckte till att delta inkluderades. 

Målet var att intervjua tio informanter men i realiteten blev det nio. Författarna strävade efter 
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en maximal variation där informanter från både privata och kommunala utförare inom 

hemsjukvården inkluderades. Fem av informanterna arbetade inom kommunal hemsjukvård, 

fyra inom privat. Åtta informanter var kvinnor, en var man. De var mellan 25-62 år och hade 

arbetat som sjuksköterskor mellan två och 40 år. Den tid informanterna hade arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats varierade mellan åtta månader och 23 år. Två av informanterna hade 

distriktssköterskeutbildning.  

 

Kontext  

I kommunen där studien genomfördes fanns flera olika utförare som bedrev hemsjukvård. 

Studien genomfördes vid fyra hemsjukvårdsområden vilka tillhörde två olika utförare inom 

kommunal och privat hemsjukvård. Inom de olika hemsjukvårdsområdena arbetade både 

grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Sjuksköterskorna samarbetade med bland annat 

vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänsten och med läkare inom primärvården.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att i så hög grad som 

möjligt säkerställa att efterfrågad information erhölls samtidigt som informanterna öppet med 

egna ord kunde berätta om sina upplevelser (Polit & Beck, 2017). En intervjuguide (bilaga 1) 

med tre frågeområden utformades för att intervjuaren skulle kunna uppmuntra informanterna 

till att prata fritt om alla frågeområden i guiden och berätta om sina erfarenheter med egna 

ord. Intervjuguiden testades i en provintervju med en av författarnas sjuksköterskekollegor. 

Guiden upplevdes tillfredsställande och reviderades därför inte före de ordinarie intervjuerna. 

Intervjuguiden innehöll tre frågeområden: Mötet med den äldre med psykisk ohälsa, 

Uppmärksamma psykisk ohälsa och Agera vid psykisk ohälsa med tre huvudfrågor i varje 

frågeområde. Till flera huvudfrågor fanns även följdfrågor. Vid behov kompletterades 

huvudfrågorna med improviserade följdfrågor. 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna tog kontakt med tre verksamhetschefer för hemsjukvården i en kommun i 

Mellansverige. En var chef för hemsjukvårdsområden inom den kommunala hemsjukvården 

och två var chefer för områden inom privat hemsjukvård. Information om studiens syfte och 

intervjuernas tillvägagångssätt gavs i form av ett informationsbrev till verksamhetschef och 
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ett informationsbrev till sjuksköterskor (bilaga 2 och 3). De två informationsbreven och en 

tillståndsansökan för att genomföra studien skickades ut via e-post till verksamhetscheferna 

och följdes upp av telefonsamtal. En verksamhetschef för kommunal hemsjukvård och en 

verksamhetschef inom privat hemsjukvård gav sitt skriftliga godkännande att medverka i 

studien. Verksamhetscheferna gav sedan namn på enheter som kunde delta i studien. 

Intervjuerna bokades in med enskilda sjuksköterskor på de enheter där verksamhetschefen 

godkänt studiens genomförande. Sjuksköterskor inom varje enhet fick förfrågan om att delta 

och hade möjlighet att tacka ja eller nej. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon, 

genomfördes på respektive informants arbetsplats enligt informantens eget önskemål och 

varade mellan 20 och 68 minuter. Innan intervjun påbörjades gavs informanten muntlig 

information utifrån "informationsbrev till sjuksköterskor". En författare intervjuade fyra av 

informanterna, den andra fem. Den författare som inte intervjuade medverkade ändå vid 

intervjun och sammanfattade intervjun för att kontrollera att korrekt information uppfattats. 

Informanten gavs då möjlighet att rätta eventuella misstolkningar eller lägga till information. 

Den författare som inte intervjuade ställde även följdfrågor vid behov. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns alltid etiska aspekter att ta hänsyn till vid studier där människor medverkar (Polit & 

Beck, 2017). Detta bland annat för undvika att informanterna utnyttjas, skadas eller såras. Det 

finns till exempel emotionella och sociala risker för informanten, exempelvis skam respektive 

att i en grupp bli ifrågasatt. Vidare finns det också en fara för att konfidentiella uppgifter 

läcker ut och att informanterna behöver avsätta tid och pengar för att delta (Kjellström, 2012).  

Då en av författarna hade en professionell relation till flera av informanterna fanns en risk för 

“intervjuareffekten”, vilket innebär att informanterna kunde komma att anpassa svaren och 

säga det de trodde att denna författare ville höra. Författaren kunde också ha varit i en 

maktposition vilket gjorde att deltagandet kändes påtvingat (Kjellström, 2012). Dessa 

ovanstående aspekter beaktades i denna studie, och skriftlig information gavs i form av ett 

informationsbrev som utformats med inspiration från CODEX (2016). Detta för att minska 

risken för att informanterna skulle känna sig utnyttjade eller ta skada. Samma information 

gavs också att muntligen innan informanterna gav sitt informerade samtycke. Informanterna 

informerades bland annat om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, att de kan avbryta 

sin medverkan när som helst, att de själva fick välja tid och plats för intervjun och om 
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konfidentiell behandling av materialet. Declaration of Helsinki (World Medical Association, 

2013) lyfter vikten av konfidentialitet och att forskaren skyddar informantens integritet och 

insyn i dennes privatliv. Det inspelade materialet förvaras oåtkomligt för obehöriga och 

raderas efter att examensarbetet är godkänt. Informanternas personuppgifter avidentifierades 

innan transkriberingen påbörjades för att bevara deras anonymitet.  

 

Bearbetning och Analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades av författarna och användes som analysenheter i en 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). Analysenheterna lästes 

igenom och betydelsefulla meningsenheter identifierades och kondenserades sedan för att 

göra meningsenheterna kortare. De kondenserade meningsenheterna abstraherades därefter 

genom kodning och kategorisering, och sorterades sedan under de tre frågeområdena från 

intervjuguiden. Detta för att göra innehållet mer rationellt (Graneheim & Lundman, 2004). I 

tabell 1 visas exempel på analysprocessen. I citaten markeras exkluderade, icke-relevanta 

textavsnitt med tecknet "[...]". 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

 men just det här funkade ju inte på en 

annan patient jag hade utan då var det ju 

att jag var tvungen att va där när han 

larmade så att det är ju väldigt olika det 

är väldigt individuellt något som funkar 

på någon kanske inte funkar på någon 

annan  så att det handlar alltså det 

handlar om vet att lära känna sina 

patienter och kunna bemöta dem på rätt 

sätt 

 jag tycker att det första mötet är otroligt 

viktigt ... för det är där man lägger grunden 

till ett förtroende ... det är ju väldigt viktigt 

att man får en bra relation med ... ska jag 

kalla den för patienten... för det har man inte 

det så är det ju jättejättesvårt  

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

 Just det här funkade inte på en annan 

patient. Det är individuellt. Nåt som 

funkar på någon kanske inte funkar på 

någon annan. Det handlar om att lära 

känna sina patienter och kunna bemöta 

dem på rätt sätt. 

 Första mötet är otroligt viktigt för att det är 

där man lägger grunden till ett förtroende. 

Det är viktigt att få en bra relation.  

Kod   

Lära känna sina patienter, 

individuellt vad som funkar 

  

  

Första mötet lägger grunden till 

förtroende och en bra relation 

Kategori   

Möta människan 

  

Frågeområde   

MÖTET 

  

 

RESULTAT 

Analysen utmynnade i tio kategorier som sorterades i de tre frågeområdena (Figur 1). Det 

första frågeområdet var Mötet med den äldre med psykisk ohälsa och innefattade kategorierna 

Möta människan, Arbeta i någons hem och Upplevelser av stress. Uppmärksamma psykisk 

ohälsa hos äldre är det andra frågeområdet och bestod av kategorierna Se signaler, Signaler 

från hemtjänsten och Bedömningsinstrument. Det tredje frågeområdet Agera vid psykisk 

ohälsa hos äldre innehöll kategorierna Vara sitt eget arbetsredskap, Sätta in åtgärder, 

Initiera samarbete och Begränsningar.  
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Figur 1. Frågeområden och kategorier 

 

Mötet med den äldre med psykisk ohälsa 

Möta människan 

Sjuksköterskans första möte med den äldre med psykisk ohälsa låg till grund för ett förtroende 

och en bra relation. Att åka hem till den äldre för att skapa en relation, och att vid detta första 

möte samtala, vara ödmjuk, ta sig tid till att lyssna och inte köra över den äldre, beskrevs som 

viktigt. Det beskrevs också som betydelsefullt att i mötet ha ett fint bemötande och förståelse.  

"Jag tycker att det första mötet är otroligt viktigt [...] för det är där man lägger grunden till ett 

förtroende [...] de är ju väldigt viktigt att man får en bra relation” (Informant 5)  

 

Förtroendet och tilliten mellan sjuksköterskan och den äldre byggdes upp med tiden när den 

äldre såg hur sjuksköterskan arbetade kring denne. Förtroende och tillit kunde sjuksköterskan 

skapa genom att ha en bra relation med den äldre, samtala, vara respektfull, inte omständig 

och att lyssna. Detta förtroende kunde göra att den äldre kände sig lugn och trygg och kunde 

öppna upp sig. 

“När man får förtroende och när de faktiskt öppnar sig och talar om hur saker och ting känns så ... 

tycker jag att det blir som ett kvitto på att man ändå har lyckats” (Informant 5) 

 

Att inte sätta en etikett på den äldre och inte bara se den äldres psykiska ohälsa beskrevs som 

Mötet med den 
äldre med 

psykisk ohälsa 

Möta 
människan 

Arbeta i 
någons hem 

Upplevelser av 
stress 

Uppmärksamma 
psykisk ohälsa 

hos äldre 

Se signaler 

Signaler från 
hemtjänsten 

Bedömnings-
instrument 

Agera vid psykisk 
ohälsa hos äldre 

Vara sitt eget 
arbetsredskap 

Sätta in 
åtgärder 

Initiera 
samarbete 

Begränsningar 
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viktigt. Detta för att respektera den äldre och se människan bakom symtomen. Den äldre 

bemöttes då med empati och med respekt för dennes integritet. Att lära känna den äldre och 

att se denne som en unik individ beskrevs även som viktigt. Det var betydelsefullt att utgå 

från den enskilda individen och göra denne delaktig i sin omvårdnad. I detta var det viktigt att 

anpassa sitt bemötande efter den enskilda personen. 

 

Arbeta i någons hem 

I mötet hemma hos den äldre med psykisk ohälsa var det viktigt att sjuksköterskan var 

försiktig och respektfull. Det var viktigt att tänka på hur man uttrycker sig då dennes hem är 

dennes trygghet. Det kunde finnas många olika komponenter som kunde vara knutna till den 

äldres psykiska ohälsa, till exempel relationsproblematik. Därför var det viktigt att hålla sig 

professionell för att inte trampa någon på tårna och inte gå över gränsen. 

"Det är svårt för det [...] är mycket med relationen mellan henne och hennes man också. Så man får ju 

som inte trampa på tårna alltså vi måste som ändå hålla oss till våran profession [...] Man får ju 

liksom inte komma med något råd, utan vi kan som bara lyssna just när hon pratar om deras relation 

så att man inte går över gränsen" (Informant 3) 

Upplevelser av stress 

Stress hos sjuksköterskan kunde påverka dennes omdöme och professionella sätt. Stressen 

kunde leda till att sjuksköterskan inte tog sig tid för den äldre och inte fångade upp små 

subtila signaler. Det beskrevs att när sjuksköterskan la märke till något avvikande hos den 

äldre saknade sjuksköterskan ibland tid till att gå vidare med det. Detta kunde till exempel 

vara att inte göra de åtgärder som sjuksköterskan bör göra. Dock beskrevs det också att 

sjuksköterskan ibland tog sig tid trots att tid egentligen saknas.  

"Om man är stressad [...] det blir att man liksom slår på den här automatpratfunktionen som man har 

och liksom inte fångar upp [...] små subtila signaler liksom många säger ja det är så ensamt  [...] och 

då kanske man bara säger ja jo så kan det ju vara liksom och nu måste jag gå hejdå" (Informant 5) 

 

Uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre 

Se signaler 

Vid samtal med en äldre person med psykisk ohälsa kunde det framkomma att den äldre 

mådde dåligt psykiskt. Dessa samtal kunde till exempel uppstå vid rutinbesök. På vilket sätt 

det under samtalen visade sig att den äldre mådde dåligt kunde vara olika. Det kunde vara den 
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äldre som själv berättade för sjuksköterskan att denne inte mådde bra. Det kunde också vara 

att sjuksköterskan genom samtal gjorde sig en bild av hur den äldre mådde, och det kunde 

framkomma att den äldre mådde dåligt om denne blev ledsen vid samtalet. Genom att ställa 

frågor kring den äldres mående kunde det också uppmärksammas att psykisk ohälsa förelåg.  

 

Det beskrevs att sjuksköterskan kunde uppmärksamma psykisk ohälsa genom att känna av 

stämningen i den äldres hem. Sjuksköterskan behövde känna var den äldre befann sig mentalt 

och läsa av den äldre och situationen. Att som sjuksköterska se helheten, som till exempel hur 

den äldre äter och sover, om den verkar ledsen, onormalt passiv eller aggressiv, beskrevs som 

en central del i att uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre. Att se helheten beskrevs också 

som att se allt runt patienten och sätta sig in i olika delar och att koppla ihop dessa. Om den 

äldre förändrade sitt beteende och inte var sig lik kunde det föranleda att sjuksköterskan 

misstänkte psykisk ohälsa. Detta kunde till exempel vara att den äldre inte längre ville gå ut, 

inte längre lagade mat själv eller tappade matlusten. För att märka förändringar hos den äldre 

var det viktigt att sjuksköterskan lärde känna den äldre. Om man inte känner den äldre, och 

därmed inte vet hur denne brukar bete sig, var det svårare att se förändringar. 

“De har ingen matlust vill inte göra någon mat ... kanske någon som har [...] lagat mat och handlat 

och helt plötsligt inte vill äta eller inte vill laga maten längre” (Informant 6) 

 

Sjuksköterskan fångade upp signaler från den äldre om att något inte stämde. Detta kunde 

vara kroppsspråk och beteende, till exempel att den äldre kändes tillbakadragen, hade tappat 

hoppet, var viljelös och låg. Sjuksköterskan kunde exempelvis vara uppmärksam på om den 

äldre var motiverad till att fullfölja behandlingar och ordinationer eller inte, och om denne tog 

för mycket vid behovsläkemedel. Om den äldre var irriterad eller uppe i varv var andra 

signaler som kunde fångas upp. Vidare var sjuksköterskan också uppmärksam på signaler 

såsom om den äldre inte ville göra saker och tackade nej till erbjudanden.  

“Allt är bara skit, allt man försöker erbjuda till det bättre [...] körs ner liksom” (Informant 3) 

 

Att observera den äldres hemmiljö och se om det är rent och fint eller ser stökigt ut, är något 

som sjuksköterskan gjorde som en del i att uppmärksamma psykisk ohälsa hos den äldre. 

Avvikande personlig hygien hos den äldre var också något som fick sjuksköterskan att tänka 

till angående den äldres psykiska hälsa, liksom förändringar i sömnen. Andra signaler kunde 

vara att den äldre upplevdes vara kontaktsökande och i behov av trygghet: 
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“Jag ställer frågan varför ringer han till trygghetsjouren jämt varför ringer han till oss jämt [...] jag 

tror [...] man söker kontakt det är därför man vill ringa folk hela tiden [...] så att de är kanske[...] 

trygghet som han saknar” (Informant 9) 

 

Signaler från hemtjänsten 

Sjuksköterskan kunde ha hemtjänstpersonalens upplevelser av den äldres mående till hjälp för 

att uppmärksamma psykisk ohälsa. Det beskrevs vara av vikt att personalen i hemtjänsten 

hade kunskaper om tecken på psykisk ohälsa för att kunna signalera till sjuksköterskan. Detta 

för att de träffade den äldre i större utsträckning än sjuksköterskan. Signaler som 

hemtjänstpersonalen uppmärksammade sjuksköterskan på kunde vara att den äldre slutat sova 

och äta, att de uppfattade att den äldre inte verkade må bra eller att den äldre verkade 

annorlunda.  

“Jag fick en hint från hemtjänsten om att hon var lite annorlunda” (Informant 1) 

 

Bedömningsinstrument 

När sjuksköterskor misstänkte att en äldre person led av psykisk ohälsa användes ibland 

bedömningsinstrumentet GDS för att få ett säkrare underlag för nedstämdhet istället för att 

endast “gå på känsla”. Det beskrevs att när sjuksköterskan “gick på känn” kunde denne missa 

saker som fångades upp i ett genomtänkt verktyg.  

“Får man ju svart på vitt liksom ... annars är de ju lite grann vad jag tycker det behöver inte vara ... 

vad någon annan tycker utan där finns det ju riktiga mätinstrument” (Informant 5) 

 

Värdet som ficks av bedömningsinstrumentet gav en indikation på hur allvarlig den psykiska 

ohälsan hos den äldre var och användes för att diskutera den äldres situation med bland annat 

läkare och biståndshandläggare. Resultatet från GDS gjorde det också lättare för 

sjuksköterskan att motivera hemtjänstpersonal till att utföra åtgärder som satts in. Vidare 

beskrevs frågorna i GDS vara svåra att beskriva för den äldre och att den äldre kunde uppleva 

frågorna som svåra att besvara. 

 

Agera vid psykisk ohälsa hos äldre 

Vara sitt eget arbetsredskap 

Sjuksköterskorna upplevde de äldre med psykisk ohälsa som ensamma. Sjuksköterskan kunde 

genom att bara samtala med den äldre få denne att må bättre och känna sig lugnare:  
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“Jag pratade upp till en halvtimme ibland men det lugnade ju henne sen resten av veckan liksom” 

(Informant 2) 

 

Att sjuksköterskan var tillgänglig och gav tid i samtalet sågs som viktigt, precis som att 

uppmärksamma att de var ledsna och att de fick prata om hur de kände. Det var också viktigt 

att påtala att det var okej för den äldre att prata om situationen och att inte själv som 

sjuksköterska vara rädd för att fråga den äldre om dennes psykiska mående. Att vara någon 

som lyssnar på den äldres hela situation, visa att man bryr sig och bekräfta den äldre var också 

betydelsefullt. Ibland behövde sjuksköterskan inte säga någonting utan bara lyssna till den 

äldre. Om den äldre hade en akut förvirring bör sjuksköterskan inte säga emot den äldre utan 

flytta den äldres fokus. Genom samtal kunde sjuksköterskan stödja och motivera äldre som 

saknade motivation. Sjuksköterskan kunde också ge rekommendationer och råd som stöd. 

Även om den äldre hade börjat må bättre efter insatta åtgärder kunde sjuksköterskan fortsätta 

ha regelbundna samtal med den äldre.  

 

Sjuksköterskan agerade ibland genom att inte direkt sätta in några åtgärder utan avvakta. 

Detta till exempel då den äldre inte ville ha sjuksköterskan där eller om det kunde finnas 

andra anledningar till att den äldre tillfälligt kunde må dåligt. En anledning kunde vara att de 

nyligen vistats på sjukhus och kände sig nedstämd en tid efter det. I detta bedömde 

sjuksköterskan också hur pass akut den äldres situation var. Om den äldre behövde 

sjuksköterskan så fanns denne alltid där.  

“Om de är så nej gå härifrån liksom jag behöver inte dig då tvingar jag mig absolut inte på dem utan 

då väntar jag tills att patienterna eller brukarna i fråga behöver mig för någonting då finns jag ju 

alltid där” (Informant 2) 

 

Sjuksköterskan såg till att den äldre fick den hjälp denne behövde och såg sig själv som den 

äldres  “advokat”.  

“Det är så viktigt att [...] man står upp för de här äldre att man är lite som deras advokat att man ... 

ser till att dem får den hjälpen de behöver [...] som sjuksköterska” (Informant 2) 

 

Sätta in åtgärder 

Vid psykisk ohälsa hos äldre kunde sjuksköterskan välja att ge ångestdämpande läkemedel. 

Promenader och social samvaro beskrevs dock också kunna ge en lindrande effekt. 
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Åtgärderna som sattes in kunde anpassas utifrån den äldres tidigare leverne: 

“En sak vi kom fram till tidigt var att han var väldigt ledsen för att han inte kommer ut så mycket, det 

var en man som var väldigt aktiv tidigare, jobbat fysiskt och tränat mycket. Så att vi snackade om att 

han behöver mera träning och social samvaro. Så att vi fick till att han fick  [...] ganska frekventa 

promenader” (Informant 4) 

 

Andra åtgärder som sjuksköterskan kunde initiera kunde vara dagverksamhet och 

måltidssällskap och andra hemtjänstinsatser. I detta var det av vikt att se till att det blev 

kontinuitet i den hemtjänstpersonal som kom hem till den äldre. Vidare kunde sjuksköterskan 

föreslå den äldre att till exempel titta på tv, lyssna på radio och träffa närstående. 

 

Initiera samarbete 

För att lösa problem sökte sjuksköterskan kontakt med andra professioner som hade mer 

kunskap och erfarenhet, till exempel med läkare inom primärvården. Sjuksköterskan 

rådgjorde med läkare bland annat när den äldre påvisade nedstämdhet i GDS, hade 

självmordstankar, nekade till åtgärder som sjuksköterskan gav som förslag eller när 

farmakologisk behandling behövde sättas in. Läkare på den mobila äldreakuten kontaktades 

också vid behov för vägledning, och specialistpsykiatrin när hemtjänstpersonalen var i behov 

av handledning i bemötande av den äldre. Sjuksköterskan kunde kontakta den äldres anhöriga 

för att efterhöra vad de uppmärksammat eller upplevt gällande den äldre, få hjälp i att bemöta 

den äldre och föreslå ändrade insatser. För ändring av insatser kontaktade sjuksköterskan 

också biståndshandläggare. 

“Man använder sig mycket av anhöriga också efter patientens situation [...] hur de uppfattar sin 

mamma eller pappa eller vilken anhörig det nu kan vara” (Informant 3) 

 

Att kontakta en annan sjuksköterskekollega för att få stöttning i ovana situationer, eller för att 

prova en åtgärd som man själv inte lyckats genomföra, är andra exempel på att initiera ett 

samarbete.  

 

Begränsningar 

Att den äldre inte hade insikt i sin situation, inte ville ha hjälp eller saknade motivation 

begränsade sjuksköterskans möjlighet att agera när de uppmärksammat psykisk ohälsa hos 

den äldre. Detta för att sjuksköterskan inte kunde tvinga den äldre även om de såg ett behov 
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av att sätta in åtgärder.  

“Man kan föreslå ska du inte ha någon ljudböcker eller så nej ... det blir liksom besvärligt” 

(Informant 5) 

 

Sjuksköterskorna upplevde sig också vara begränsade i sitt agerande då biståndshandläggare 

behövde bevilja utökade insatser samt att insatser kostade pengar för den äldre.  

“Många av de åtgärder man skulle vilja sätta in där är man väldigt bakbunden av att de måste 

beviljas av biståndshandläggaren som social tid och utevistelse och sådana saker” (Informant 6) 

 

Sjuksköterskorna uppgav också att det i hemsjukvården var svårt att komma i kontakt och 

samarbeta med den äldres läkare i primärvården. Att inte ha tillgång till mycket information 

om den äldre upplevdes också vara en begränsning. Vidare upplevdes kommunens och 

primärvårdens ansvar för den enskilda äldre personen vara diffust vilket kunde göra att 

sjuksköterskan inte agerade trots att denne uppmärksammat psykisk ohälsa hos den äldre. 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor i hemsjukvården i mötet med 

den äldre uppmärksammar psykisk ohälsa och agerar i samband med detta. Nio sjuksköterskor 

inom hemsjukvården intervjuades och det framkom att det i mötet med den äldre med psykisk 

ohälsa var viktigt att sjuksköterskan mötte den unika människan och skapade ett förtroende 

och en god relation. Sjuksköterskan uppmärksammade psykisk ohälsa genom samtal med den 

äldre och genom att se signaler. När sjuksköterskan uppmärksammat psykisk ohälsa agerade 

de huvudsakligen genom att använda sig själva i mötet för att stödja den äldre och genom att 

initiera samarbete inom och utanför sin egen profession.  

 

Resultatdiskussion 

Mötet med den äldre med psykisk ohälsa 

Sjuksköterskans första möte med den äldre med psykisk ohälsa låg till grund för ett förtroende 

och en bra relation. I mötet beskrevs det som viktigt att bland annat ta sig tid att lyssna till den 

äldre. I likhet med detta menar McGarry (2008) att viktiga delar i relationen är att etablera en 

god kontakt vid det första mötet och ge varandra tid. Chew-Graham et al. (2007) menar att 

relationen mellan den äldre med psykisk ohälsa och sjuksköterskan i hemmet bygger på att 
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den äldre känner sig lyssnad till. Att ha ett professionellt förhållningssätt är något som 

McGarry (2008) också menar är en viktig del i relationen och Eriksson (2014) anser att en 

vårdrelation ska vara professionell. Sjuksköterskorna i aktuell studie påpekade att det är 

viktigt att hålla sig professionell i den äldres hem då dennes hem kunde vara dennes trygghet. 

Även Lindahl, Lindén och Lindblad (2010) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan 

bygger upp en vänskaplig men professionell roll gentemot patienten när vården sker i 

patientens egna hem. Sjuksköterskan måste i sin omvårdnad av den äldre i hemmet både utöva 

sin profession samtidigt som den äldres autonomi respekteras (Bökberg & Drevenhorn, 2010). 

Sjuksköterskorna beskrev att förtroendet den äldre får för sjuksköterskan gör att den äldre 

kände sig trygg och kunde öppna upp sig. De uppgav också att det i mötet med den äldre var 

viktigt att utgå från den enskilda individen, göra denne delaktig i sin omvårdnad och anpassa 

sitt bemötande. Att göra den äldre delaktig i sin omvårdnad kan anses vara en del av att 

respektera den äldres autonomi genom att involvera denne i beslutsprocessen. Att respektera 

andras förmåga och rätt till medbestämmande är en del av autonomiprincipen 

(Socialstyrelsen, 2011). De äldre i Holm och Severinssons (2013) studie poängterar vikten av 

att vårdpersonal förstår deras önskemål vilket är en stor del i den vårdande relationen. 

Vårdrelationen ses ofta som kärnan i vårdandet och som en förutsättning för att kunna bedriva 

omvårdnad (Björck & Sandman, 2007) och Wiklund (2003) beskriver att en fungerande 

vårdrelation möjliggör en fungerande vårdprocess där patienten får möjlighet att ge uttryck 

för begär, behov och problem. Med utgångspunkt från detta är det rimligt att anta att om 

sjuksköterskan i mötet med den äldre fokuserar på att bygga ett förtroende förbättras 

möjligheterna att ge den äldre med psykisk ohälsa en personcentrerad vård. Det kan också 

antas att det är grundläggande att i mötet med den äldre med psykisk ohälsa utveckla en god 

vårdrelation för att kunna bedriva omvårdnad. När sjuksköterskan möter den äldre med 

psykisk ohälsa kan den goda vårdrelationen ses som en förutsättning för att ge en god 

omvårdnaden där den äldres psykiska ohälsa kan uppmärksammas och sjuksköterskan kan 

vidta lämpliga, personcentrerade omvårdnadsåtgärder. Något som sjuksköterskorna också 

belyste var att stress kunde påverka det professionella sättet vilket kunde leda till att 

sjuksköterskan inte tog sig tid för den äldre. Enligt Kasén (2012) kan vårdrelationen också 

vara en icke-vårdande relation där patienten upplever övergivenhet. Om den äldre känner av 

att sjuksköterskan inte tar sig tid kan det förmodas att den äldre känner sig övergiven, och 

relationen blir inte vårdande. 
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Uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre 

Berg (2006) beskriver vårdande relationer som möten i vårdsammanhang där syftet är att 

uppmärksamma patientens situation. Enligt sjuksköterskorna kunde psykisk ohälsa 

uppmärksammas i mötet med den äldre genom samtal. Detta kunde ske genom att den äldre 

själv berättade att denne mådde dåligt eller att sjuksköterskan genom samtal gjorde sig en bild 

av hur den äldre mådde. Att sjuksköterskan såg den äldres helhet, som till exempel hur denne 

åt och sov, om denne verkade ledsen, var onormalt passiv eller aggressiv, var också en del i 

att uppmärksamma psykisk ohälsa. Att bli sedd ur ett helhetsperspektiv är viktigt för äldre 

enligt Holm och Severinsson (2013) och Carlson et al. (2013) menar att sjuksköterskor inom 

hemsjukvården har möjlighet att utveckla långsiktiga relationer med patienterna och se deras 

vård ur ett helhetsperspektiv. Det framkom också att det var viktigt att sjuksköterskan kände 

den äldre för att kunna märka förändringar i bland annat den äldres beteende. Detta är i likhet 

med resultatet av en studie av Waterworth, Arroll, Raphael, Parsons och Gott (2015), där det 

framkom att det är avgörande att sjuksköterskan känt den äldre under en tid för att kunna 

avgöra om förändringar i den äldres beteende är varningstecken för nedstämdhet och 

depression. Eriksson (2014) menar att att kontinuitet är viktigt i vårdrelation och även 

Grundberg (2015) uppger att en viktig faktor för att kunna upptäcka psykiska hälsoproblem 

hos äldre är kontinuitet hos de sjuksköterskor och hemtjänstpersonal som träffar de äldre. För 

att se till att den äldres psykiska ohälsa uppmärksammas torde det därför vara viktigt med en 

fungerande vårdrelation med kontinuitet. Att som Eriksson (2014) menar säkerställa detta 

genom att en vårdare får huvudansvaret för ett visst antal patienter kan därför ses som 

essensiellt. Sjuksköterskorna i aktuell studie uppgav att de ofta fick signaler från 

hemtjänstpersonalen om att den äldre mådde dåligt eller verkade annorlunda. Hassall och Gill 

(2008) uppger att omvårdnadspersonal har en viktig roll i att uppmärksamma symtom på 

depression eftersom de har regelbunden kontakt med den äldre. Dock behöver vårdpersonalen 

utbildning och träning i att se tecken på depression (Hassall & Gill, 2008). Enligt Waterworth 

et al. (2015) leder varningstecken för nedstämdhet och depression till att sjuksköterskan gör 

en mer detaljerad bedömning av den äldre vilket också i aktuell studie framkom genom att 

sjuksköterskan ställde frågor kring den äldres mående och genom att ibland utföra GDS. I 

Waterworth et al.'s (2015) studie belyses det att de flesta sjuksköterskor inte använder något 

formellt bedömningsinstrument utan tillämpar informella sätt för att bedöma den äldre. Detta 

kan vara att ställa generella frågor samt att observera beteendemönster som kan indikera på 
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humörförändringar och risk för depression. Också i aktuell studie framkom att sjuksköterskan 

huvudsakligen använde samtal och observation av beteenden för att uppmärksamma risk för 

psykisk ohälsa. Enligt Brühl, Luijendijk och Muller (2007) förbättras möjligheten att upptäcka 

depression med 50 procent om sjuksköterskor använder GDS jämfört med att inte använda 

något bedömningsinstrument alls. Därmed kan det anses finnas en risk med att endast 

använda samtal och observation för att uppmärksamma psykisk ohälsa. 

 

I aktuell studie framkom det att sjuksköterskan inte ska vara rädd för att prata om psykisk 

ohälsa med den äldre. Sjuksköterskorna i Waterworth et al.'s (2015) studie går olika tillväga 

när de ställer specifika frågor om den äldres humör, och det finns en skillnad i hur bekväma 

sjuksköterskorna känner sig med att göra detta. Att få erfarenhet och utveckla självförtroende 

att ställa svåra och känsliga frågor kan ta tid att utveckla. Att ställa svåra frågor kan också 

göra att sjuksköterskan måste befatta sig med att ta hand om både sina egna känslor och 

patientens (Waterworth et al., 2015).  

 

Agera vid psykisk ohälsa hos äldre 

Sjuksköterskorna uppgav att de bara genom att samtala med den äldre kunde få denne att må 

bättre och känna sig lugnare, och att det var viktigt att den äldre fick prata om hur denne 

kände. Även sjuksköterskorna i Waterworth et al.'s (2015) studie anser att de äldre upplever 

lindring när sjuksköterskan ger dem tid att prata om hur de känner. Enligt Kasén (2012) kan 

en vårdrelation vara en vårdande relation där patientens lidande lindras. Att sjuksköterskan 

samtalar med den äldre så att dennes lidande lindras kan antas vara en del av en vårdande 

relation. Vidare betraktas det i Waterworth et al.'s studie (2015) som viktigt att bibehålla en 

regelbunden kontakt, antingen genom telefon eller fysiska möten, med den äldre som anses ha 

en risk för att utveckla depression eller har en diagnostiserad depression. I aktuell studie 

framkom det att sjuksköterskor hade regelbunden kontakt med den äldre med psykisk ohälsa, 

både genom telefonsamtal och hembesök. Liebel et al. (2015) menar att effekten av deras 

möte stärks genom att sjuksköterskan återkommande besöker den äldre i hemmet. Detta är 

grundläggande för att den äldre ska komma till rätta med sin depression. Bökberg och 

Drevenhorn (2010) tar även upp vikten av regelbundenhet för att kunna ge en god omvårdnad. 

Sjuksköterskorna uppgav att de bör framhålla för den äldre att det är okej att prata om dennes 

psykiska mående. Det är sannolikt särskilt betydelsefullt eftersom det tidigare visats att det 
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finns en obenägenhet hos äldre att prata om psykosociala problem (Murray et al., 2006). 

Endast hälften av de äldre som drabbas av depression, ångestsyndrom eller psykos tycks söka 

hjälp. Det finns också en allmän uppfattning och att nedstämdhet är normalt i åldrandet 

(Socialstyrelsen, 2013) och enligt Sarkisian et al. (2003) är det främst äldre som associerar 

depression med ålderdomen som inte söker vård. Ur ett samhällsperspektiv kan det ses som 

fördelaktigt att sjuksköterskor bidrar med sin kunskap om detta både till de äldre, deras 

närstående och andra personer i samhället. Om den allmänna uppfattningen om att 

nedstämdhet är ett normalt tillstånd hos äldre personer minskar kan det antas att de äldre 

själva pratar mer om sin psykiska hälsa och på så sätt ökar möjligheten för äldre med psykisk 

ohälsa att få hjälp och stöd. 

 

I Waterworth et al.’s (2015) studie upplever sjuksköterskorna att de genom att ta hänsyn till 

den äldres helhetsbild kan erbjuda den äldre strategier som fokuserade på grundläggande 

egenvård, vilka förutom specifik depressionsbehandling kan vara till hjälp för den äldre. Det 

ses som grundläggande att vara mottaglig för den unika personen och respektera dennes 

önskningar (Waterworth et al., 2015). Att utgå från den enskilda individen och göra denne 

delaktig i sin omvårdnad togs också upp i aktuell studie. Till exempel kunde åtgärderna 

anpassas efter den äldres tidigare levda liv. Sjuksköterskorna kunde sätta in åtgärder såsom 

promenader och social samvaro. Enligt Grundberg (2015) kan sociala kontakter och fysiska 

kontakter vara faktorer som förbättrar den psykiska hälsan hos äldre. Sjuksköterskorna i 

aktuell studie upplevde begränsningar i att agera, bland annat då de äldre saknade motivation 

och inte ville ta emot hjälp. 

 

Sjuksköterskorna upplevde de äldre med psykisk ohälsa som ensamma. Ensamhet har stor 

prevalens hos äldre med depressiva symtom och ensamma äldre lider i större utsträckning av 

sämre psykisk ohälsa i jämförelse med icke ensamma äldre (Beljouw et al., 2014). Enligt 

Holm, Lyberg, Lassenius, Severinsson och Berggren (2013) kan perioder av depressiv 

psykisk ohälsa resultera i djup ensamhet och isolering. Åtgärder som sjuksköterskorna 

initierade var till exempel dagverksamhet och måltidssällskap för den äldre med psykisk 

ohälsa. Det kan antas att detta kan vara till nytta för den äldre för att minska ensamhet och 

isolering. Äldre som är ensamma uttrycker i större utsträckning att de vill bli lyssnad på 

(Beljouw et al., 2014) och sjuksköterskorna i aktuell studie påpekade att det var betydelsefullt 
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att i mötet med den äldre med psykisk ohälsa vara någon som lyssnade på den äldres hela 

situation.  

 

För en god och säker vård för äldre med psykisk ohälsa behövs samverkan inom och mellan 

kommun och landsting (Socialstyrelsen, 2013). Då sjuksköterskan initierade åtgärder, som till 

exempel dagverksamhet och måltidssällskap, kontaktades biståndshandläggare i kommunen. 

Sjuksköterskan kontaktade även andra professioner, som till exempel läkare inom landstingets 

primärvård, för att rådgöra gällande den äldres situation. Ett exempel var att sjuksköterskan 

kontaktade läkare då GDS visat indikation på nedstämdhet och Socialstyrelsen (2014) uppger 

att när GDS-20 indikerat på att den äldre har en depression ska en klinisk bedömning utföras 

av läkare. Samarbetat kan antas initieras då sjuksköterskan inte längre har kunskap och 

befogenhet att vidare sätta in åtgärder gällande den äldres psykiska ohälsa. 

 

Metoddiskussion 

Trovärdighet innebär studiens giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och forskarens 

förförståelse och erfarenhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Giltighet handlar om 

hur sanna resultaten är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det fanns en strävan efter en 

maximal variation där informanter från både privata och kommunala aktörer inom 

hemsjukvården inkluderades. Fem av informanterna arbetade inom kommunal hemsjukvård, 

fyra inom privat. Informanterna var mellan 25-62 år och hade arbetat mellan två och 40 år 

som sjuksköterska. Ingen av informanterna hade specialistutbildning inom vård av äldre. 

Variationen kan ses vara till fördel för studiens resultat då detta torde ha ökat möjligheterna 

för att belysa studiens syfte utifrån olika erfarenheter. För att få en maximal variation skulle 

det varit till nytta att flera av informanterna hade specialistutbildning inom vård av äldre. För 

att ge läsaren en chans att bedöma giltigheten i resultatet kan en detaljerad beskrivning av 

urval och analysprocess ges och citat från intervjuerna presenteras (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). I aktuell studie har urvalet beskrivits noggrant. Analysprocessen och 

exempel på denna samt en tabell med samtliga frågeområden och kategorier har redovisats. 

Citat presenterades också i anslutning till resultatet. Författarna till studien hade begränsad 

erfarenhet av kvalitativ forskning, och delvis av ämnet, vilket skulle kunna gjort att resultatets 

giltighet blivit påverkat. Handledaren till denna studie var insatt i kvalitativ forskning och 

studiens ämne och har granskat att koder och kategorier överensstämde med textens innehåll 
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och att tolkningen var trovärdig, vilket delvis kunde väga upp författarnas begränsade 

erfarenhet. Tillförlitlighet innebär i sin tur att forskaren under hela forskningsprocessen 

noggrant kontrollerar sina beslut (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Båda författarna 

har läst alla intervjuer och utfört stora delar av analysen tillsammans. Författarna har också i 

alla steg av analysprocessen diskuterat olika möjligheter till tolkning och nivåer av 

abstraktion, vilket kan anses öka resultatets tillförlitlighet. Den utsträckning resultatet kan 

överföras till andra grupper eller situationer beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) som studiens överförbarhet. Resultatets överförbarhet bedöms av läsaren (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Författarna har noggrant beskrivit urval, deltagare, 

datainsamling, analys och kontext och studien skulle därför till stor del kunna anses vara 

replikerbar. Forskaren kan genom förförståelse och tidigare erfarenheter påverka resultatet 

genom att inverka på informanterna i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). En av 

författarnas förförståelse för hemsjukvården kan eventuellt ha påverkat informanternas svar 

genom att denne kan ha ställt frågor som kan ha väglett informanterna till ett visst svar. 

Eftersom denna författare var känd av alla informanter är det också möjligt att de inte gav 

tillräckligt fylliga svar då de förutsatte att författaren visste hur hemsjukvården fungerar och 

vilka begränsningar som finns där. Detta kan också ha lett till att författaren inte ställt 

tillräckligt med följdfrågor. Då denna författare också har en professionell relation till alla 

informanter kan detta ha inneburit att informanterna har anpassat svaren och sagt det de tror 

att denna författare vill höra. Det kan också ha påverkat informanterna att tacka ja till att delta 

i studien.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet av denna studie bidrar till ökad kunskap om hur hemsjukvårdens sjuksköterskor 

arbetar med att uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre och agera i samband med detta. 

Denna kunskap kan användas av verksamma sjuksköterskor och bidra till att psykisk ohälsa 

hos äldre lättare uppmärksammas, och att dessa äldre därmed får de åtgärder de behöver, 

vilket kan minska lidandet hos den växande gruppen äldre i Sverige.  

 

Slutsats 

Att skapa ett förtroende och en god relation i mötet med den äldre var en förutsättning för att 

sjuksköterskan skulle kunna uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre och agera i samband 
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med detta. Något som negativt kunde påverka mötet och uppmärksammandet och agerandet 

var bland annat stress, begränsningar i att bevilja utökade insatser och undermåligt samarbete 

med läkare inom primärvården. För att skapa förtroende och en god relation till den äldre, och 

på så sätt kunna uppmärksamma och agera, behöver sjuksköterskan således tid till sitt 

förfogande och möjlighet till ett gott samarbete med alla inblandade parter. När 

sjuksköterskan inom hemsjukvården får mer tid och möjlighet till förbättrat samarbete kan 

den äldre med psykisk ohälsa undgå onödigt lidande. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Förtydliga till en början att hela intervjun handlar om erfarenheter från hemsjukvård, inte från 

någon annan arbetsplats.  

 

TEMA 1: Mötet med den äldre med psykisk ohälsa 

● Kan du beskriva dina erfarenheter av vad som är viktigt för att möten med äldre med 

psykisk ohälsa ska bli så bra som möjligt?  

Ev. följdfråga om det behövs: kan du berätta om hur du ser på vårdrelationens betydelse?    

● Kan du beskriva ett bra möte med en äldre person med psykisk ohälsa? 

o Vad var det som du tyckte gjorde mötet bra? 

● Kan du beskriva ett mindre bra möte med en äldre person med psykisk ohälsa? 

○ Vad var det som du tyckte gjorde mötet mindre bra? 

 

TEMA 2: Uppmärksamma psykisk ohälsa 

● Kan du berätta om vad det är du är uppmärksam på när du misstänker psykisk ohälsa 

hos en äldre person? 

● Kan du beskriva en situation där du har uppmärksammat att en äldre person lider av 

psykisk ohälsa? 

o Vad gjorde att du uppmärksammade detta? 

● Använder du några verktyg till  hjälp för  att uppmärksamma/identifiera psykisk 

ohälsa? 

○ Vilka är dessa? 

○ På vilket sätt är dessa till hjälp? 

 

TEMA 3: Agera vid psykisk ohälsa 

● Kan du beskriva hur du agerar då du har uppmärksammar psykisk ohälsa hos äldre 

personer? 

● Kan du beskriva en situation då du agerat i samband med att du uppmärksammat 

psykisk ohälsa hos en äldre person? 

● Kan du beskriva en situation där du har uppmärksammat psykisk ohälsa hos en äldre 
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person men inte agerat? 

○ Varför tror du att du inte agerade? 

 

Informanternas bakgrund 

● Hur gammal är du?  

● Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

● Har du någon vidareutbildning? I så fall - när vidareutbildade du dig? 

● Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 

Avslutning 

● Fråga observatören om denne har någon fråga som denne vill ställa? 

● Sammanfatta. 

● Är det något mer du skulle vilja säga om det vi pratat om eller finns det någonting 

annat som du tycker skulle vara bra för oss att veta? 

 

Uppföljningsfrågor 

● Kan du ge exempel? 

● Kan du förtydliga? 

● Är det något du vill tillägga?  
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BILAGA 2 

 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

  

Informationsbrev om studien ”Sjuksköterskans möte med äldre med psykisk ohälsa 

inom hemsjukvården - att uppmärksamma och agera” 
  

Förfrågan om tillstånd att genomföra ljudinspelade intervjuer med sjuksköterskor från ert 

hemsjukvårdsområde. 
 

Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskor i hemsjukvården i mötet med den äldre  

uppmärksammar psykisk ohälsa och agerar i samband med detta. Metoden för att genomföra studien 

är en kvalitativ intervjustudie där informanterna planeras att vara tio sjuksköterskor som har erfarenhet 

av att möta äldre med psykisk ohälsa i hemmet. Frågorna kommer att behandla deras uppfattning av 

hur de arbetar med psykisk ohälsa i ledet för att förbättra vården för den äldre. 

  

Vi heter Gülperi Saritas och Amelie Bergström och studerar till specialistsjuksköterskor med 

inriktning vård av äldre vid Uppsala universitet. Under våren 2017 planerar vi att skriva vårt 

magisterexamensarbete i form av den ovan beskrivna studien. 

  

Intervjuerna kommer att genomföras av oss under veckorna 9-11. Varje intervju beräknas ta cirka 30-

60 minuter. 

  

Deltagandet i studien är frivilligt och intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt 

vilket innebär att ingen enskild person eller arbetsplats kommer att kunna identifieras. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

  

Vård av äldre – Student:                                   Vård av äldre – Student: 

Gülperi Saritas                                                  Amelie Bergström 

Tel: 0762-XX XX XX                                      Tel: 0737-XX XX XX 

E-post: gulperisaritas@XXXXX.XXX             E-post: amelie.m.bergstrom@ XXXXX.XXX               

  

Handledare/universitetslektor: 

Mariann Hedström 

Tel: 018-XXX XX XX  

E-post: mariann.hedstrom@XXXXXXX.XX.XX 
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BILAGA 3  
 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

Information om studien ”Sjuksköterskans möte med äldre med psykisk ohälsa inom 

hemsjukvården - att uppmärksamma och agera” 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien. 
 

Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskor i hemsjukvården i mötet med äldre 

uppmärksammar psykisk ohälsa och agerar i samband med detta. Metoden för att genomföra studien 

är en kvalitativ intervjustudie där informanterna planeras att vara tio sjuksköterskor med erfarenhet av 

att möta äldre med psykisk ohälsa i hemmet. Frågorna kommer att behandla er uppfattning av hur ni 

arbetar med psykisk ohälsa i ledet för att förbättra vården för den äldre. 

 

Vi heter Gülperi Saritas och Amelie Bergström och studerar till specialistsjuksköterskor med 

inriktning vård av äldre vid Uppsala universitet. Under våren 2017 planerar vi att skriva vårt 

magisterexamensarbete i form av den ovan beskrivna studien. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras av oss under veckorna 9-11. Ni kommer även att få muntlig 

information om studiens syfte och intervjuernas genomförande innan intervjun påbörjas. Genom att 

tacka ja samtycker Du till att delta i denna studie. Intervjuerna kommer att spelas in på band 

(mobiltelefon) och skrivas ut ordagrant. Varje intervju beräknas ta cirka 30-60 minuter på en plats och 

tid som Du kan välja. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt  

vilket betyder att ingen enskild person eller arbetsplats kommer att kunna identifieras. Du har 

rätt att avbryta din medverkan i studien när du vill utan att ange någon speciell anledning. Inspelat 

material kommer att raderas då examensarbetet är godkänt.  

 

När studien har avslutats har Du möjlighet att ta del av resultatet. Studien kommer att presenteras i 

form av en magisteruppsats vid Uppsala universitet. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Vård av äldre – Student:                                    Vård av äldre – Student: 

Gülperi Saritas                                                   Amelie Bergström 

Tel: 0762-XX XX XX                                       Tel: 0737- XX XX XX                                 

E-post: gulperisaritas@XXXXX.XXX              E-post: amelie.m.bergstrom@ XXXXX.XXX            

         

Handledare/universitetslektor: 

Mariann Hedström 

Tel: 018-XXX XX XX  

E-post: mariann.hedstrom@XXXXXX.XX.XX                      


