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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Depression är lika vanligt som demens hos äldre, men ofta inte lika studerat eller 

diskuterat. I dagsläget finns det flertalet olika bedömningsformulär för att finna dessa 

patienter men depression hos äldre är ofta odiagnostiserat. Konsekvenserna med en 

depression i sen ålder kan vara mycket ogynnsamma, både för individen och samhället. Allt 

eftersom den äldre befolkningen kommer att öka så kommer även depression att öka. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka olika metoder för att lindra depressiva 

symtom hos den äldre befolkningen. 

Metod: Beskrivande design med litteraturöversikt med systematisk ansats som metod. 

Resultat: Tolv originalartiklar med kvantitativ experimentell metod inkluderades. Fyra 

artiklar tog upp självhjälp och hjäl 

p till självhjälp av olika slag som intervention, fyra tog upp fysisk aktivitet som intervention, 

två tog upp KBT som intervention, en använde samtalsterapi som intervention och två artiklar 

hamnade under mer än en underrubrik. Nio av artiklarna hade interventioner som visade sig 

fungera för att lindra depressiva symtom. 

Slutsats: Att kombinera motion med socialt umgänge, rätt kost och en aktiv vardag kan 

lindra depressiva symtom i stor utsträckning. Det viktigaste arbetet borde vara att upptäcka 

och börja sätta in åtgärder i ett tidigt skede, för att förhindra att en depression utvecklas. Detta 

kan leda till minskat lidande för patienten och minskade kostnader för samhället. 

Nyckelord: Äldre, prevention, intervention, depression och psykisk ohälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Depression is as common as dementia in the elderly, but often not as well 

studied or discussed. At present, there are several different assessment forms for finding these 

patients, but depression in the elderly is often undiagnosed. The consequences of a late-age 

depression can be vary unfavorable, both for the individual and society. As the older 

population increases, so will depression. 

Aim: The purpose of this study is to investigate various methods to relieve depressive 

symptoms in the elderly population. 

Methods: Descriptive design with literature review with systematic approach as method. 

Results: Twelve original articles with a quantitative experimental method were included. 

Four articles addressed self-help and self-help of various kinds as intervention, four took up 

physical activity as intervention, two took up KBT as intervention, one used conversational 

therapy as intervention and two articles ended up with more than one sub-heading. Nine of 

the articles had interventions that were found to work to relieve depressive symptoms. 

Conclusion: Combining exercise with social interaction, the right diet and an active everyday 

life can greatly alleviate depressive symptoms. However, the most important work should be 

to discover and take measures at an early stage, to prevent a depression to develop. This can 

lead to reduced suffering for the patient and reduced costs for society. 

Keywords: Aged, preventive health service, depressive disorder and mental health. 
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BAKGRUND 

Depression ökar bland den äldre populationen (personer från 65 år). Depression hos äldre är 

lika vanligt som demenssjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2018) men har inte fått lika stor 

uppmärksamhet inom forskningen. En tredjedel av alla äldre i Sverige har vårdats för 

depression eller har behandlats med psykofarmaka. En bidragande orsak till detta kan antas 

vara att förekomsten av åkommor eller livssituationer associerade med depression ökar med 

stigande ålder (Socialstyrelsen, 2018). Vidare har studier visat att depression hos äldre är 

vanligare hos det kvinnliga könet än hos det manliga (Accai & Hardy, 2017). År 2020 

beräknas depression vara den vanligaste orsaken, efter hjärt- och kärlsjukdomar, till 

funktionsnedsättning bland äldre (Allard, Andersson, Söderlund, Tahm & Bartilsson, 2015). 

Definition av depression 

Definitionen för den kliniska diagnosen egentlig depression ställs genom att en patient har 

haft känslor av nedstämdhet eller ett minskat intresse i aktiviteter de tidigare fann nöje i. 

Detta ska även ha förekommit över en period på två veckor (Allgulander, 2014). Detta 

tillsammans med minst fyra av nio andra symtom (Cousin & Peyda, 2019). Några av dessa 

symtom är intensiv sorg, ältande, sömnlöshet, nedsatt aptit och viktnedgång (Tekin, 2015). 

Att depressionskänslor ska bestå i ett par veckor innan depression kan ställas som diagnos 

beror på att vissa depressiva symtom kan självläka (van der Aa, Krijnen-de Bruin, van Rens, 

Twisk & van Nispen. 2015). DSM-IV-TR eller ICD-10, som är en konvertering av DSM-IV-

TR, är mest utbredd i Sverige. Detta är ett sätt att koda olika psykiatriska diagnoser som i 

slutändan kan göra det lättare att ställa diagnoser (Socialstyrelsen, 2019). Sedan maj 2013 har 

en ny utgåva av DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) tillkommit, 

DSM-V.  DSM är en handbok för psykiatriska diagnoser och går igenom olika steg för att 

kunna ställa diagnoserna. DSM är även den definition som är mest utbredd internationellt 

(American Psychiatric Association, 2014). 

 

Vidare kan individen ha subkliniska symtom. Detta betyder att en sjukdom ej är fullt 

utvecklad (Medicinsk ordbok. I.D), eller enbart symtom vilket betyder att något kan komma 

att ske (Svenska Akademins ordbok, 2000). I den betydelsen kan subkliniska symtom eller 

symtom antyda att en depression kan komma att utvecklas men utan att en diagnos kan ställas 

eller är ställd. 
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Bedömningsformulär för depression 

För att förenkla processen att upptäcka individer som löper ökad risk att drabbas av 

depression, samt för att hjälpa att ställa en diagnos, används bedömningsformulär i den 

kliniska verksamheten. Bedömningsformuläret Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju, 

Mini-D, bygger på DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014). Andra 

bedömningsformulär inkluderar, till exempel, Zung Self-rating depression scale, förkortat 

SDS, vilket används till stor del i forskningssyften (WHO, I.D). Det samma gäller Geriatric 

depression scale, GDS, som är ett annat vanligt förekommande bedömningsformulär 

utvecklat med fokus på äldre. Vid skapandet av GDS bestod formuläret av 30 frågor, men det 

finns även i en kortare form kallat Geriatric depression scale short form, GDS-SF, som 

innehåller 15 frågor. I Sverige används en modifierad GDS kallad GDS-20 vilket bygger på 

GDS-SF med fem frågor tillagda. Dessa fem tillagda frågor behandlar fysisk hälsa 

(Socialstyrelsen, 2019). Några andra av de vanligaste förekommande bedömningsformulär 

som kan användas är: Hospital anxiety and depression scale, HADS, Generaliserat 

ångestsyndrom, GAD-7 och Montgomery-Åsberg depression rating scale, MADRS 

(Psykiatristöd, I.D). 

Orsaker till depression 

Skoog (2011) tar upp flera faktorer som associeras med åldrande och som ofta ses vid 

depression. Bland dessa hör fysisk ohälsa, funktionsnedsättning, institutionalisering, 

läkemedelsbehandling, minskat socialt nätverk och stöd hjärnatrofi och cerebrovaskulära 

sjukdomar till de vanligaste. Även låg utbildningsnivå, kvinnligt kön, alkoholkonsumtion och 

rökning är vanligare förekommande hos äldre individer med depression. Lee och medarbetare 

(2017) hävdar att den främsta faktorn till depression bland äldre var den egna upplevda 

hälsan, men även låg social kontakt, boende ensam i över 10 år samt lägre utbildningsnivå 

var avgörande faktorer. Sjöberg och medarbetare (2017) nämner dålig fysisk hälsa och att 

inte ha någon partner som två faktorer vilka kan associeras med depression. 

Depressionens påverkan på individen och samhället 

Förekomst av ångest och depression kopplade till bland annat social isolering, försämrad 

livskvalitét samt ökad ohälsa och därmed även ökad användning/belastning av hälso- och 

sjukvården. Studier har även visat på en koppling mellan depression och ökad dödlighet vid 
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bland annat diabetes och kardiovaskulära sjukdomar (Skoog, 2011). Vidare menar 

Alexopoulos (2005)  att depression främst drabbar äldre med kroniska, medicinska sjukdomar 

och som är kognitivt försvagade. Samtidigt leder depression ofta till lidande i form av 

familjesplittring, funktionsnedsättning samt att det förvärrar utfallet av många sjukdomar.  

 

Mackin och Areán (2009) visar även att depression kan yttra sig i svårigheter att kontrollera 

sin ekonomi, vilket kan leda till finansiell misär. Detta beror främst på nedsatt förmåga hos 

individerna att göra kalkyler, uppmärksamma detaljer vid betalningar och att förstå hur 

försiktighet med transaktioner gynnar dem själva. Bristande förmåga att kontrollera sin 

ekonomi kan yttra sig till exempel i form av inte komma ihåg att betala räkningar.  

 

Depression hos äldre är ofta odiagnostiserad och därmed även obehandlad. Detta beror bland 

annat på att personal på äldreboenden inte är tillräckligt rustade för att upptäcka och vårda 

deprimerade patienter (Birrer & Vemuri, 2004). Kok och Reynolds (2017) hävdar att den 

äldre generationen ofta lider i det tysta med sina psykiska problem samt att patienter ur denna 

grupp ofta är svårare att upptäcka och därmed behandla på ett adekvat sätt. Skoog (2011) 

menar att depression hos äldre är svårare att upptäcka då det kan manifesteras annorlunda 

jämfört med yngre grupper. Vidare beskrivs demens som ytterligare en faktor som gör det 

svårare att upptäcka depression hos äldre. Prevalensen av svår depression ökar med stigande 

ålder. Många äldre är dessutom beroende av flera läkemedel på grund av deras fysiska hälsa. 

Detta gör det svårare att farmakologiskt behandla depressionen när den väl uppstått, eftersom 

det finns en risk för interaktioner med andra läkemedel (Kok & Reynolds, 2017). 

 

Förutom att depression leder till försämrad livskvalitet leder den även till ett ökat behov av, 

och ökade kostnader för vård och omsorg. I Sverige uppgick kostnaden år 2013 för 

antidepressiva läkemedel till personer över 65 år till 200 miljoner kronor, varav omkring 130 

miljoner subventionerats av statens läkemedelsförmån. Vidare medför 

läkemedelsbehandlingar kostnader för hälso- och sjukvården i form av läkarbesök för 

förskrivning av läkemedel och uppföljning av behandlingar (Allard et al., 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (2018) uppgick kostnaderna år 2016 till drygt 120.000 kronor för män och 

160.000 kronor för kvinnor över 65 år som behandlas inom psykiatrins slutenvård. Inom 

öppenvården ligger dessa siffror på drygt 17.000 kronor för män över 65 år och 19.000 för 

kvinnor över 65 år. Det totala antalet patienter över 65 år som vårdades inom psykiatrin 

uppgick år 2016 till knappt 24.000 patienter.  
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Utöver den ekonomiska aspekten kan följande siffror användas för att belysa problematiken 

med depression bland äldre. Bland män i åldrarna 20-64 år var förekomsten av suicid 19 män 

per 100.000 invånare, att jämföras med män 65-80 år där förekomsten av suicid var 23 män 

per 100.000 invånare. Högst förekomst av suicid infaller i åldrarna 80-84 där cirka 34 män 

per 100.000 invånare tog sitt eget liv. Bland kvinnor var skillnaden inte lika markant. För 

kvinnor över 65 år låg suicidrisken på dryga 9 individer per 100.000 invånare medan siffran 

för kvinnor 20-65 år låg just under 9 individer per 100.000 invånare. Den största skillnaden 

ses bland kvinnor i åldrarna 80-84 år där förekomsten av suicid var drygt 14 individer per 

100.000 invånare. Det sker således en ökning i risken för suicid i relation till ålder 

(Socialstyrelsen, 2018).  

Deprimerade patienters upplevelser 

Depression har beskrivits som att leva i en annan värld. Känslor av tomhet och att inte kunna 

fungera normalt är vanligt förekommande. Många äldre försöker, istället för att be om hjälp, 

uppträda som vanligt i samband med depression och många upplever en rädsla för att 

personer i deras omgivning ska märka att de är deprimerade. Vidare kan morgonen av många 

upplevas som den värsta tiden på dagen. Att vakna upp inför en ny dag med en känsla av krav 

på att behöva anstränga och engagera sig verkar för många nästan oöverkomligt. Vidare 

beskrivs döden i en del fall som en befrielse vilket gör att självmord kan ses som en lösning 

på depressionen (Hedelin & Strandmark, 2001). 

 

Andra patienter har beskrivit sin depression som utmattande funderingar på vem de är och 

samtidigt ha en rädsla för vem den personen är, ensamhet även i sällskap av andra, en önskan 

att bli älskad utan att ha förmågan att tro på att de är älskade och oförmågan att prata om sina 

bekymmer i rädsla av att bli dömd. I en artikel refereras en patient som beskrev det som “I 

did everything I could to put a lid on my emotions. Whether it was self-harming or alcohol or 

whatever. Anything but feeling“ (Bygstad-Landro & Giske, 2017, s 517). 
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Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valdes Dorothea Orems egenvårdsteori. 

 

Orem (1991) presenterar vissa centrala begrepp ur sin egenvårdsteori och beskriver dem 

enligt följande. 

 

Egenvård: aktiviteter som utförs för att bevara hälsa och välbefinnande. Dessa aktiviteter 

utför individen själv och tar även själv initiativ till dessa för sin egen skull. 

 

Egenvårdsbehov: behov som en person har för att bevara hälsa och välbefinnande. Detta 

omfattar allt från en tillfredsställande syreupptagning till vikten av social interaktion och 

gemenskap samt individens önskan om att vara normal. 

 

Egenvårdskrav: summan av den egenvård som behövs för att en individs egenvårdsbehov ska 

tillgodoses. 

 

Egenvårdskapacitet: en individs förmåga att tillgodose sina egenvårdsbehov. Denna kapacitet 

varierar med bland annat individens ålder, kön, livserfarenhet. 

 

Orems hävdar i sin egenvårdsteori att det krävs en balans i egenvården för att främja en 

människas funktion och hälsa. När en individs egenvårdskapacitet inte är tillräcklig för att 

uppnå egenvårdsbehoven uppstår det en egenvårdsbrist. Omvårdnad beskrivs som en 

kompensation för egenvårdsbristen som uppstår. Beroende på individens kapacitet och 

tillstånd kan tre olika omvårdnadssystem användas; det fullständigt kompenserade systemet, 

det delvis kompenserade systemet eller det stödjande och undervisande omvårdnadssystemet. 

Syftet med omvårdnaden är således att endast kompensera där en individs egen kapacitet inte 

räcker till. Orems egenvårdsteori handlar om att så långt det går få individen att självständigt 

uppnå sina egenvårdsbehov (Orem, 1991).  

Sjuksköterskans roll 

ICN har tagit fram etiska koder som används internationellt, vilka består av fyra områden. 

Dessa är sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, 

sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetare. De etiska koderna 

ämnar ge vägledning åt sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor i de etiska problem som 
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kan uppstå under studietiden och som yrkesutövare. Sjuksköterskans professionella ansvar är 

att ansvara för patienter i behov av vård enligt evidensbaserad forskning (Swenurse, 2017). 

Detta leder i sin tur till att bakom varje beslut som tas skall evidens förekomma. 

 

I Sverige är det sjuksköterskans uppgift att uppmärksamma varje individs behov. Det vill 

säga att utifrån samtal med individen kunna identifiera vad hälsa är för denne och kunna 

skapa förutsättningar för att dennes hälsa ska kunna bestå. Detta involverar att patienten och 

närstående är införstådda med och samverkar till den vård som bedrivs. Vidare skall 

sjuksköterskan hålla sig uppdaterad på ny forskning inom yrket, kunna söka och kritiskt 

värdera vetenskaplig litteratur, tillämpa evidensbaserad och beprövad omvårdnad samt 

kritiskt reflektera över den befintliga rutin som tillämpas. Detta för att kunna ge en så säker 

personcentrerad omvårdnad som möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta utgör 

grunden i en så kallad personcentrerad vård vilken har visat sig förbättra patienters hälsa, ge 

minskade vårdtider och ge förbättrad funktionell prestanda (Olsson, Jakobsson Ung, 

Swedberg & Ekman, 2012).  

 

Att sjuksköterskan ska kunna leda på ett pedagogiskt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) synes falla väl in med Orems (1991) teori om det fullständigt kompenserande systemet, 

delvis kompenserade systemet och undervisande omvårdnadssystemet. Det blir således 

sjuksköterskans uppgift att finna det problem som en patient har och kunna kompensera med 

den information eller hjälpmedel denne saknar. Detta för att patientens egenvård och 

egenvårdskapacitet ska kunna bestå i den utsträckning som är möjlig.  

Problemformulering 

Depression hos äldre har oftare en dödlig utgång i form av suicid, än vad det har för en yngre 

patientgrupp (Socialstyrelsen, 2018). Forskning visar även att dödligheten i bland annat 

diabetes och kardiovaskulära sjukdomar ökar i samband med depression hos äldre (Skoog, 

2011). Vidare har forskning kunnat visa att depression hos äldre ökar med stigande ålder 

(Kok & Reynolds, 2017). Samtidigt beräknas den del av befolkningen i Sverige som är 65 år 

och äldre att öka med 309.000 personer mellan år 2018 och 2028. Detta antyder att 

depression hos äldre är ett problem som kommer att växa (SCB, 2018). Sammantaget torde 

det vara bättre att förebygga depression eller att lindra depressiva symtom genom 

ickefarmakologiska medel än att på farmakologiskt vis behandla depressionen när den väl 

uppkommit. Detta ur ett humanistiskt perspektiv såväl som ett rent samhällsekonomiskt 
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(Alwhaibi, Sambamoorthi, Madhavan & Walkup, 2017). En aktuell sammanställning av hur 

depressiva symtom hos äldre kan lindras torde kunna bidra till ökad kunskap hos 

vårdpersonal vilket i sin tur kan leda till en bättre och säkrare vård. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka olika metoder för att lindra depressiva symtom hos 

den personer från 60 år. 

 

Frågeställning 

Vilka interventioner har visat sig vara effektiva på självskattade depressiva symtom hos 

personer över 60 år? 

METOD 

Design 

Beskrivande design med litteraturöversikt med systematisk ansats som metod (Forsberg & 

Wengström, 2013). Detta för att få en översikt över aktuell forskning. 

Sökstrategi/datainsamlingsmetod 

Urval av databaser. 

Forsberg och Wengström (2013) nämner PubMed och Cinahl som två databaser där 

omvårdnadsforskning går att finna. Dessa finns att tillgå genom Uppsala universitetsbibliotek 

varpå datasökning har utförts genom dessa databaser. 

 

Inklusionskriterier var: 

1. originalartiklar med kvantitativ ansats med ett slumpmässigt urval, så kallade RCT 

2. originalartiklar med kvasi-experimentell ansats  

2. publicerade mellan åren 2000-2019 

3. skrivna på engelska 

4. undersökningsgrupp med personer över 60 år 

5. var peer reviewed  

6. besvarade syftet med aktuell studie 
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7. godkänd av en etisk kommitté, alternativt att författarna till studien förde ett tydligt etiskt 

resonemang (Forsberg & Wengberg, 2013). 

 

 

Exklusionskriterier var: 

1. Studier som inte uppfyllde tillräckligt hög kvalitét 

2. Studier där bortfallet var för stort i förhållande till antalet inkluderade respondenter 

3. Studier där interventionen var otydligt beskriven 

4. Studier där interventionen var farmakologisk. 

 

Vid olika sökord uppkom ibland samma artiklar, dessa lästes ej en andra gång utan fick ingå i 

den tidigare sökningen av lästa abstrakt, lästa artiklar och eventuellt inkluderade artiklar. 

Detta gjorde att utfall och lästa titlar är något högre i tabell 1 än vad det verkliga antalet unika 

titlar var. 

 

En sammanfattning av sökningarna finns i tabell 1. 

 

Specificering av sökord 

Sökorden översattes från Svenska till Engelska via Svensk MeSH, vilka gav resultaten: 

Aged, Elderly, Geriatric, Old Age, Mental health, Primary prevention, Intervention, 

Depressive Disorder, Depression och Self care. Dessa arrangerades i olika kombinationer 

med hjälp av orden AND, OR och NOT. Sökresultatet filtrerades genom att artikeltyp sattes 

på Clinical trial, mellan datumen 01/01-2000 till 31/12-2019 samt att åldern på patienterna 

behövde vara 65 år och äldre. Detta ger inte uteslutande patienter över 65 år utan inkluderade 

bara artiklar där en del av patienterna var i det åldersspannet. I Pubmed rangordnades 

artiklarna via funktionen Best match. 
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning  

Sökbas Sökord Utfall Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderad

e artiklar 

Pubmed Aged AND 

depressive 

AND 

prevention 

1607 1607 88 41 5 

Pubmed Aged AND 

Depressive 

disorder AND 

primary 

prevention 

150 150 36 30 3 

Pubmed Depressive 

disorder AND 

primary 

prevention 

150  150 9 0 0 

Pubmed Elderly AND 

depression 

AND primary 

prevention 

AND 

intervention 

738 738 38 22 2 

Pubmed Old age AND 

depression 

AND 

prevention 

59 59 7 4 2 

Pubmed Geriatric AND 

Depression 

AND 

prevention 

205 205 13 5 0 

Cinahl Aged AND 

depressive 

disorder AND 

primary 

prevention 

105 105 10 4 0 
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Cinahl Elderly AND 

depression 

AND 

prevention 

169 169 15 3 0 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Vid analysen av studierna granskades de mot en modifierad mall av Forsberg och Wengström 

(2013) för kvalitetsgranskning av randomiserade studier, bestående av 21 frågor (bilaga 1). 

Detta för att få en uppfattning om vilken kvalitétsnivå studien innehöll. Vid analysen lades 

bland annat stor vikt på syftet med studierna, att tillvägagångssättet i studien var tydligt 

beskriven samt relevansen vad gäller urval, datainsamling och analys i förhållande till 

studiens frågeställning/frågeställningar. 

 

Varje fråga i mallen bedömdes genom: Ja = 1p och Nej = 0p där maxpoäng blev 21. Detta 

sammanvägdes sedan till en bedömning av hela studiens kvalitet i form hög, medelhög och 

låg kvalitet. Låg kvalitet motsvarade 0-50% (0-10 poäng), medel 51-80% (11-17 poäng) och 

hög 80-100% (18-21 poäng) av andelen poäng. Detta för att en objektiv och opartisk analys 

över kvalitén på artikeln skulle kunna göras. 

 

Resultatanalys 

Resultaten från samtliga artiklar redovisades i en artikelmatris, med författarnas efternamn i 

bokstavsordning (bilaga 2). Detta för att kunna ge författarna, samt läsarna, en möjlighet att 

på ett överskådligt sätt kunna jämföra och dra slutsatser (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Utfallet av litteratursökningen redovisades här med avseende på antal träffar i respektive 

databas, utifrån sökorden (tabell 1). Vidare kom artiklar som exkluderas att redovisas. 

 

Vid analysen av resultaten från inkluderade studier letade författarna efter både likheter och 

skillnader i resultat. Dessa granskades och redovisas under rubriken resultat. Granskningen 

utfördes för att kunna dra slutsatser av resultatet, att resultatet skulle spegla forskningen och 

ge ett så objektivt svar på frågeställningen som möjligt. 



11 
 

Forskningsetiska överväganden 

Den etiska motiveringen av denna studie var att undersöka effektiva insatser för att lindra 

depressiva symtom hos äldre. Denna studie grundade sig på granskning av redan genomförda 

vetenskapliga studier. Polit och Beck (2012) skriver att för att en studie ska påbörjas bör den 

först vara granskad och godkänd av en etisk kommitté. Under granskningen bedömdes 

huruvida studien följde etiska principer och regler. Författarna av denna studie kom 

följaktligen att välja studier där det framgår att de godkänts av en sådan kommitté eller där 

författarna av studien redovisade ett etiskt resonemang.  

 

Vidare granskade författarna studierna objektivt och redovisade alla resultat, oavsett om de 

stödde forskarnas eventuella hypoteser eller ej. Detta då det anses oetiskt att enbart redogöra 

för artiklar och resultat som stödjer forskarens egen uppfattning (Forsberg & Wengström, 

2013). 

RESULTAT 

Sammanlagt inkluderades tolv artiklar. Alla utgör randomiserade kvantitativa studier med en 

experimentell utgångspunkt där lindring av depressiva symtom var intentionen eller ett 

sekundärt fynd av studien. Kvalitetsbedömning av artiklar blev åtta artiklar av medelkvalitet 

och fyra artiklar av hög kvalitet. De utvalda studierna genomfördes i Storbritannien, England, 

Taiwan, Kina, Nederländerna, Brasilien, Japan, Spanien, Kanada och Norge. 

 

I granskade studier användes olika typer av bedömningsskalor/bedömningsformulär för att 

mäta förekomsten av depressiva symtom. Geriatric Depression Scale (GDS) var det 

instrument som förekom oftast. Andra instrument som användes var Taiwaneese depression 

questionnaire (TDQ), self-reating depression scale (SDS) och short form health survey (SF-

36) med flera. 

 

En sammanfattning av samtliga inkluderade studier sorterade efter deras intervention/er går 

att se i tabell 2.  
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Tabell 2. Sammanfattning av inkluderade studier 

Intervention Referens Utfall 

Samtalsterapi Gilbody, S. et al. (2017) Färre depressiva symtom efter 

avslutad intervention 

Samtalsterapi/hjälp till självhjälp Mountain, G. et al. (2017) Inga statistiskt signifikanta skillnader 

mellan interventions- och 

kontrollgrupp 

KBT Konnert, C., Dobson, K. & Stelmach, 

L. (2008) 

Färre depressiva symtom efter 

påbörjad och avslutad intervention 

KBT van´t Veer-Tazelaar, P. et al. (2009) Färre diagnosticerade individer, 12-24 

månader efter avslutad intervention 

Fysisk aktivitet Antunes, HK. et al. (2005) Färre depressiva symtom efter 

avslutad intervention 

Fysisk aktivitet Chen, K-M. et al. (2014) Färre depressiva symtom efter 

avslutad intervention 

Fysisk aktivitet/hjälp till självhjälp Seino, S. et al. (2017) Färre depressiva symtom efter 

avslutad intervention 

Fysisk aktivitet/hjälp till självhjälp Zhang, M. (2017) Färre depressiva symtom efter 

avslutad intervention 

Fysisk aktivitet/hjälp till självhjälp Boen, H. et al. (2012) Inga statistiskt signifikanta skillnader 

mellan interventions- och 

kontrollgrupp 

Hjälp till självhjälp Chan, M. et al. (2009) Färre depressiva symtom efter 

avslutad intervention 

Hjälp till självhjälp Wu, S-U. et al. (2018) Inga statistiskt signifikanta skillnader 

mellan interventions- och 

kontrollgrupp 

Hjälp till självhjälp Valenza, M. et al (2014) Färre depressiva symtom efter 

avslutad intervention 

 

Interventioner med syfte att lindra depressiva symtom hos äldre 

Samtalsterapi som lindrande behandling 

Följande inkluderade studier använde samtalsterapi som intervention Gilbody och 

medarbetare (2017) och Mountain och medarbetare (2017).  I en av dessa studier hade 

deltagarna i interventionsgruppen färre depressiva symtom efter avslutad intervention. 

(Gilbody et al., 2017). Studien undersökte huruvida stödjande samtal kan förebygga att 

personer över 60 år utvecklar depression. I studien utfördes dessa samtal både i fysiska möten 

och över telefon. Positiva effekter kunde påvisas efter fyra månader (Gilbody et al. 2017). 

Vid 12 månaders-uppföljningen kunde det även ses att andelen deltagare som utvecklat 

egentlig depression var lägre i interventionsgruppen jämfört med i kontrollgruppen (Gilbody 

et al., 2017). 

 

Mountain och medarbetare (2017) kunde dock i sin studie inte påvisa någon evidens för att 

stödjande samtal skulle vara mer effektivt i att förebygga depression (och/eller ångest) hos 

äldre, än vad traditionell sjukvård var. Deras modell av stödjande samtal kostade mindre än 

traditionell sjukvård men gav sämre resultat. Mountain och medarbetare (2017) fann att 
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genomsnitts PHQ-9 poängen sjönk efter 24 månader hos interventionsgruppen och ökade hos 

kontrollgruppen, men fann att det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad. 

 

KBT som lindrande behandling 

Följande inkluderade studier använde kognitiv beteendeterapi (KBT) som intervention 

(Konnert, Dobson & Stelmach, 2008; van´t Veer-Tazelaar et al., 2009) 

 

KBT som intervention visade sig minska förekomsten av depressiva symtom samt 

utvecklandet av depression i interventionsgruppen. Interventionsgrupper som fått KBT 

behandling skattade lägre på de bedömningsskalor som användes för att mäta förekomst av 

eventuella depressiva symtom efter avslutad intervention, jämfört med kontrollgrupperna. 

(Konnert et al., 2008; van’t Veer-Tazelaar et al., 2009).  

 

Effekterna av KBT kunde påvisas genast efter avslutad intervention (Konnert et al., 2008). 

Van´t Veer-Tazelaar och medarbetare (2009) redovisar förekomsten av depressiva symtom 

vid interventionsstart och vid 12 månader. 

 

Samtliga inkluderade studier med KBT som intervention visade att effekterna av minskad 

förekomst av depressiva symtom kvarstod efter avslutad behandling. I studien av Konnert 

och medarbetare (2008) påvisades att förbättringen var som störst 6 månader efter avslutad 

behandling och van´t Veer-Tazelaar och medarbetare (2009) kunde positiva effekter påvisas 

12 månader efter interventionen. Hos Konnert och medarbetare (2008) sänktes den 

genomsnittliga GDS poängen efter sex månader hos interventionsgruppen till skillnad från 

kontrollgruppen. Van’t Veer-Tazelaar och medarbetare (2009) valde att visa sitt resultat i 

antalet procent som blev diagnostiserade med depression under och efter studiens gång, där 

en betydande lägre andel personer i interventionsgruppen än hos kontrollgruppen hade blivit 

diagnostiserade efter 24 månader. 

 

Fysisk aktivitet som lindrande behandling 

Fem av de studier som inkluderades hade som syfte att utvärdera huruvida fysisk aktivitet 

som intervention kunde minska förekomsten av depressiva symtom och förebygga 

utvecklandet av depression. I fyra av dess studier visade sig interventionen ha en 

förebyggande effekt på depression då färre depressiva symtom kunde ses hos 
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interventionsgruppen efter avslutad behandling (Antunes, Stella, Santos, Bueno & de Mello, 

2005; Chen, Huan, Cheng, Li och Chang, 2014; Seino et al., 2017; Zhang, 2017). I studien av 

Boen, Dalgard, Johansen och Nord (2012) kunde ingen evidens påvisas för att fysisk aktivitet 

skulle kunna lindra depressiva symtom hos äldre. 

 

Tre studier kunde påvisa en positiv effekt tre till sex månader efter påbörjad intervention 

(Chen et al., 2014; Seino et al., 2017; Zhang, 2017).  

 

Chen och medarbetare (2014) använde Tawanese depression questionnaire (TDQ) för att 

undersöka förekomsten av depressiva symtom och Seino och medarbetare (2017) använde 

geriatric depression scale (GDS). Båda studierna kunde påvisa en positiv effekt i 

interventionsgruppen sex månader efter avslutad intervention vad gäller förekomsten av 

depressiva symtom. Zhang (2017) använde Self-rating depression scale (SDS) som 

bedömningsformulär och fann att interventionsgruppen sänkte sina poäng mer än 

kontrollgruppen efter tre månader. Chen och medarbetare (2014) fann att den genomsnittliga 

TDQ poängen hos interventionen sänktes efter sex månader medan poängen ökade hos 

kontrollgruppen. Seino och medarbetare (2017) fann att interventionsgruppen initiala 

genomsnittspoäng på GDS skalan sänktes mer än hos kontrollgruppen efter sex månader. 

 

Fysisk aktivitet visade sig således vara effektivt vad gäller att lindra depressiva symtom hos 

äldre och positiva effekter kan enligt granskade studier ses redan tre månader efter påbörjat 

träningsprogram (Chen et al., 2014; Seino et al., 2017; Zhang, 2017).  

I studierna av Chen och medarbetare (2017), Antunes och medarbetare (2005) och Zhang 

(2017) anpassades träningen efter deltagarnas förmåga. Rullstolsburna deltagare utförde 

övningar med elastiskt band sittandes i sina rullstolar (Chen et al. 2014) och i studien av 

Antunes och medarbetare (2005) anpassades träningens intensitet efter deltagarnas fysiska 

kapacitet. I studien av Zhang (2017) var träningen individanpassad genom att information 

samlades om problem och utifrån dessa sattes det upp mål. Vidare fick deltagarna 

kontinuerlig positiv feedback på deras ansträngningar vilket sammantaget visade sig mer 

effektivt än sedvanlig rehabilitering efter osteoporosrelaterade frakturer.  

 

Interventionen har i samtliga granskade studier pågått regelbundet, mellan tre och sex 

månader. I studien av Chen och medarbetare (2014) samt Seino och medarbetare (2017) 
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framkommer att den fysiska interventionen utförts i grupp under ledning av utbildade 

instruktörer, medan det i Antunes och medarbetare (2005) och Zhang (2017) inte 

framkommer huruvida träningen utförts i grupp eller enskilt. 

 

Bøen och medarbetare (2012) studerade effekten av träning i kombination med gruppsamtal 

där deltagarna tillsammans kom överens om vad ämnet skulle vara. Studien påvisade ökad 

förekomst av depressiva symtom enligt Beck Depression Inventory (BDI) hos båda 

grupperna efter 36 månader. Kontrollgruppens genomsnittliga poäng var dock högre efter 36 

månader i jämförelse med interventionsgruppen. Ökningen var störst hos kontrollgruppen 

men skillnaderna hos båda grupperna jämfört med innan interventionen var dock inte 

statistiskt signifikanta.  

 

Självhjälp och hjälp till självhjälp som lindrande behandling 

Följande inkluderade studier undersökte olika interventioner för att coacha äldre personer att 

själva kunna minska förekomsten av depressiva symtom (Bøen et al. 2012; Chan, Chan, Mok 

& Kwan Tse 2009; Mountain et al., 2017; Seino et al. 2017; Valenza et al., 2014; Wu et al. 

2018; Zhang 2017).  

 

Av dessa har tre visat sig vara effektiva i att lindra depressiva symtom (Chan et al., 2009; 

Seino et al. 2017; Valenza et al., 2014; Zhang 2017). 

 

I studierna av Seino och medarbetare (2017) samt Wu och medarbetare (2018) undersöktes 

huruvida kost kan ha en positiv inverkan på det psykiska måendet och kan förebygga 

uppkomsten av depression. 

I studien av Seino och medarbetare (2017) påvisas att kost kan ha en positiv inverkan på det 

psykiska måendet, reducera förekomsten av depressiva symtom och därmed förebygga 

uppkomsten av depression. Studien använde GDS för att mäta förekomsten av depressiva 

symtom och fann att en väl genomtänkt diet kan förbättra livssituationen. Wu och 

medarbetare (2018) fann att det förekom mindre depressiva symtom för alla fyra 

interventionsgrupper, dock utan statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Seino 

och medarbetare (2017) fann att en varierad kost tillsammans med fysisk träning i grupp 

minskade förekomsten av depressiva symtom jämfört med kontrollgruppen där 

interventionsgruppen sänkte sin genomsnittliga poäng i större utsträckning än 
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kontrollgruppen efter sex månader. Författarna diskuterar dock att detta inte enbart behöver 

bero på kosten, utan kan även ha sociala faktorer. 

 

Musik kan ge en avslappnande miljö och reducerar depression, mätt via GDS, enligt Chan 

och medarbetare (2009). Deras studie påvisade en minskad förekomst av depressiva symtom 

hos interventionsgruppen efter en fyra veckors period beståendes av musikintervention. 

Musik gav även förbättringar på blodtryck, hjärtslag och andning.  

 

Valenza och medarbetare (2014) kunde påvisa en förbättring hos interventionsgruppen i 

jämförelse mot kontrollgruppen, mätt via HADS. Efter att ha genomgått andningsövningar i 

30 minuter två gånger dagligen under ledning av en fysioterapeut kunde interventionsgruppen 

sänka sina självskattade poäng i större utsträckning än vad kontrollgruppen uppvisade. 

Interventionen pågick så länge patienterna befann sig på behandlande avdelning. 

 

Zhang (2017) undersökte huruvida Health belief model (HBM) kunde sänka ångest- och 

depressionsnivåer i patienter inför operationer. HBM bestod av färdighetsträning inför 

operation. Inför t.ex. en underarmsoperation så fick patienten träna sig själv i att använda 

andra armen. Individuella mål sattes upp och deltagarna fick ta del av en handbok med 

information om livsstilsförändringar för att förebygga osteoporos. Resultatet bedömdes via en 

jämförelse av Self-rating depression scale (SDS) pre- och postoperativt. Både i 

interventionsgruppen och kontrollgruppen påvisades att depressiva symtom var mindre 

förekommande postoperativt jämfört med preoperativt. I interventionsgruppen var denna 

skillnad större än i kontrollgruppen varpå slutsatsen dras att HBM är effektivare än sedvanlig 

vård vad gäller att reducera förekomsten av depressiva symtom. 

 

Lifestyle matters är ett populärkulturellt koncept med inriktning på kost och individuella 

förändringar för en äldre individ med förhoppningar att förbättra hälsa (lifestyle matters, 

2019). Social isolering och nedsatt mental hälsa kunde inte behandlas med lifestyle matters 

konceptet (Mountain et al., 2017). Ingen förbättring av den mentala hälsan kunde konstateras 

med insats av utbildad personal, konceptet med sociala tillställningar om 12 personer som 

möttes varje vecka i fyra veckor och individuella sessioner med en handledare. Lifestyle 

matters visade en sämre förbättring, enligt bedömningsformuläret Short form health service 

(SF-36) i jämförelse med vanlig vård i primärvården. Vidare visar Bøen och medarbetare 

(2012) att deras studie, enligt BDI-formuläret, inte kunde lindra depressiva symtom eller 
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förebygga depression med social kontakt utan endast minska utvecklingen i jämförelse med 

kontrollgruppen. Interventionen var liknande den hos Mountain och medarbetare (2017) med 

sju till tio personer som möttes i grupp men med skillnaden att Bøen och medarbetare (2012) 

genomgick längre sessioner, beståendes av tre timmar åt gången, över en längre tid, 35-38 

gånger över ett år, med inslag av viss fysisk aktivitet samt mat vid sessionerna. 

DISKUSSION 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka olika metoder för att lindra depressiva symtom hos 

den äldre befolkningen. För att besvara syftet användes tolv originalartiklar med kvantitativ 

experimentell metod. Sex artiklar tog upp självhjälp och hjälp till självhjälp av olika slag som 

intervention, fem tog upp fysisk aktivitet som intervention, två tog upp KBT som intervention 

och två använde samtalsterapi som intervention. Två av de inkluderade studierna hade mer än 

en intervention, vilket medförde att dessa användes under flera underrubriker. Samtliga 

inkluderade artiklar går att se i bilaga 2. Av dessa tolv artiklar visade sig fyra artiklars 

interventioner kunna lindra depressiva symtom hos äldre i större utsträckning än vad 

primärvårdsinsatser kunde (Gilbody et al., 2017; Konnert et al., 2008; van’t Veer-Tazelaar et 

al., 2009; Zhang, 2017) och fem artiklar visade sig kunna lindra depressiva symtom i större 

utsträckning än att vänta på eventuell självläkning (Antunes et al., 2005; Bøen et al. 2012; 

Chan et al., 2009; Chen et al., 2014; Seino et al., 2017). Av dessa nio artiklar som visade sig 

kunna lindra depressiva symtom var en under underrubriken samtalsterapi, två under KBT, 

tre under fysisk aktivitet och tre under självhjälp och hjälp till självhjälp. Detta tyder på att 

stor variation av interventionen kan användas som lindring av depressiva symtom. 

Resultatdiskussion 

Skoog (2011) tar upp flera faktorer som ofta ses i samband med depression hos äldre. Bland 

dessa hör fysisk ohälsa, funktionsnedsättning, läkemedelsbehandling och ett minskat socialt 

nätverk. Även Lee och medarbetare (2017) nämner den egna upplevda hälsan och ett 

begränsat socialt nätverk som två av de främsta faktorerna som leder till depression. Fyra 

inkluderade studier kom fram till att fysisk träning minskade förekomsten av depressiva 

symtom (Antunes et al., 2005; Chen et al., 2014; Seino et al., 2017; Zhang, 2017) vilket kan 

ha att göra med att fysisk aktivitet bidrar till att främja den fysiska hälsan och den kroppsliga 

funktionen. Flera av artiklarna hade interventioner som utfördes i grupp vilket kan ha bidragit 

till de positiva effekterna som sågs efter interventionerna. Detta då gruppträffarna erbjöd 
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deltagarna en möjlighet att vidga sina sociala nätverk och känna samhörighet. Alla 

inkluderade artiklar studerade icke-farmakologiska interventioner vilket kan bidra till en 

minskad läkemedelsanvändning. 

 

Sex av de inkluderade studierna undersökte olika interventioner där målet var att coacha äldre 

personer att på egen hand minska förekomsten av depressiva symtom. Tre av dessa visade sig 

kunna reducera förekomsten av depressiva symtom och förebygga att depression utvecklas 

(Chan et al., 2009; Seino et al. 2017; Zhang 2017). Detta kan appliceras på Orems (1991) 

självvårdsteori. Studierna med KBT som intervention (Konnert, Dobson & Stelmach, 2008; 

van´t Veer-Tazelaar et al., 2009) har som syfte att hjälpa patienterna hitta metoder för att 

lindra depressiva symtom, vilket även det faller väl in under Orems (1991) självvårdsteori. 

Det går även att hävda de interventioner med fysisk aktivitet som visade sig fungera mot 

depressiva symtom (Antunes et al., 2005; Chen et al., 2014; Seino et al., 2017; Zhang, 2017) 

kan appliceras på Orems (1991) självvårdsteori. Detta då det inte går att erhålla de effekter 

träningen har utan att utföra den själv. Vidare kan träningssessionerna i interventionerna ses 

som utbildningstillfällen där deltagarna lär sig grunderna för träningen för att sedan kunna 

utföra den på egen hand. 

 

Hälften av studierna (Gildbody, et al., 2017; Konnert, et al., 2008; Mountain, et al., 2017; 

Valenza, et al., 2014; van’t Veer-Tazelaar, et al., 2009; Zhang, 2017) beskrev att 

kontrollgruppen använde sig av primärvårdsinsatser eller sedvanlig sjukhusvård. Vad 

primärvårdsinsatser eller sjukhusvård är kan variera från land till land då detta involverar 

traditionell uppföljning på en vårdcentral. Då ingen av studierna beskriver detta i detalj går 

det ej att göra en jämförelse mellan kontrollgrupperna i detta avseende. 

 

Bedömningsformulärs inverkan 

Olika studier använde olika bedömningsformulär för att screena för depression. I Bøen och 

medarbetare (2012) användes BDI som bedömningsformulär, i Konnert och medarbetare 

(2008) användes GDS och i Mountain och medarbetare användes SF-36. Alla tre studierna 

fann deltagare med risk att utveckla depression inför studierna och kunde efter 

interventionerna utvärdera resultaten av dessa. Detta tyder på att vilken modell som används i 

screeningen inte är lika viktigt som att screeningen genomförs. Detta för att kunna finna 

patienterna i god tid innan en depression utvecklas. 
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Frågan kan då uppstå om det går att ställa endast en, ett par eller tre frågor för att identifiera 

riskpatienter för depression. Att enbart ställa en fråga visar sig vara ineffektivt då endast 30% 

av fallen uppmärksammades, men att fokusera på två eller tre frågor kan fånga upp så många 

som 80% av patienterna i risk för depression (Mitchell & Coyne, 2007). Detta gör att 

screeningen av patienterna inte nödvändigtvis behöver vara en långdragen process utan kan 

avklaras relativt fort. Därmed undviks tidsaspekten som långdragna screeningverktyg kan 

medföra. 

 

Studiernas brister 

Studien av Antunes och medarbetare (2005) samt Valenza och medarbetare (2014) inkluderar 

endast män varför resultaten inte med säkerhet kan appliceras på kvinnor. Studierna 

inkluderades ändå på grund av interventionerna och resultaten i dessa. Upplevelsen av 

depression är individuell vilket kan göra det svårt att med hjälp av förhandskonstruerade 

bedömningsformulär studera effekten av olika interventioner på olika personer. Att 

inkluderade studier använder olika bedömningsformulär medför även att det inte med 

säkerhet går att säga vilken av studerade interventioner som är mest effektiv, utan bara att 

dessa gav antingen positiva eller negativa resultat. 

 

Antunes och medarbetare (2005), Chan och medarbetare (2009), Konnert och medarbetare 

(2008), Valenza och medarbetare (2014) och Wu och medarbetare (2018) hade ett något 

begränsat antal deltagare vilket kan ha påverkat resultatet. Dessa studier hade gynnats av 

ytterligare en undersökning med samma parametrar för att säkerställa att resultaten är helt 

tillförlitliga.  

 

Bøen och medarbetare (2012), Gilbody och medarbetare (2017), Konnert och medarbetare 

(2008) samt van’t Veer-Tazelaar och medarbetare (2009) hade förhållandevis ett större 

bortfall än vad som sågs i övriga artiklar. Dessa bortfall accepteras av författarna men det bör 

ändå uppmärksammas.  

 

Personcentrerad vård, sjuksköterskans ansvar och vidare forskning 

Att forska vidare på ämnet och inkludera personcentrerade interventioner, vilket Olsson och 

medarbetare (2012) rekommenderar genom en så kallad personcentrerad vård är enligt 

författarna rätt väg att gå. En del interventioner kan vara problematiska att kombinera med en 

viss livssituation. Där är det sjuksköterskans uppgift att se varje individs förmågor och brister 
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(Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och kunna arbeta för att detta ska kunna bestå. Detta 

faller även väl in under Orems (1991) teori om egenvårdskapacitet. Att varje patient ska 

kunna klara av interventionerna enligt bästa förmåga. Vidare kan det appliceras på egenvård. 

Varje patient bör vilja förbättras, kunna ta egna steg för att uppnå en god upplevd hälsa 

(Orem, 1991). Även om detta initialt kommer med viss vägledning från sjuksköterskan, bör 

råden röra faktorer som kan utföras självständigt i det egna hemmet. 

 

Samhällsaspekter och etik 

Då en depression påverkar individen negativt (Skoog, 2011) blir det en tyngre börda för 

samhället att medicinera och behandla en redan utvecklad depression genom läkarbesök, 

medicinering och uppföljningssamtal (Allard et al., 2015). Samtidigt väntas den äldre 

befolkningen öka (SCB, 2018) och prevalensen av depression bland äldre öka (Koks & 

Reynolds, 2017), samt att riskfaktorer för depression ökar bland äldre (Alexopoulos, 2005; 

Mackin & Areán, 2009; Sjöberg et al., 2017; Skoog, 2011). En tidig upptäckt av depressiva 

symtom hos den äldre befolkningen skulle därmed gynna både individen och samhället. 

 

Då det visat sig att personal på äldreboenden är dåligt utrustade för att i ett tidigt skede 

upptäcka depressiva symtom eller att ens vårda dessa patienter (Birrer & Vemuri, 2004) bör 

en del medel läggas på att utbilda personalen i att i ett tidigt skede se tecken på att en 

depression börjar utvecklas, alternativt lära sig att hantera screeningverktyg mot depression. 

Då det egentligen bara behövs två till tre frågor för att finna 80% av alla patienter i risk för 

depression (Mitchell & Coyne, 2007) är detta varken svårlärt eller tidskrävande.  

Att enbart fånga upp 80% av patienterna kan visserligen verka negativt då 20% av de 

patienterna med depressiva symtom blir kvarglömda. De tre frågorna kan dock användas 

oftare av vårdpersonalen på boenden (Mitchell & Coyne, 2007) och tid kan eventuellt sparas 

genom att en fullängdsscreening används till förbestämda tider, till exempel en gång per år. 

Detta skulle kunna spara tid för vårdpersonalen samtidigt som det skulle kunna minska 

kostnaderna för samhället. Rent etiskt finner författarna att detta bör eftersträvas. Att enbart 

ställa tre frågor med jämna mellanrum för att kunna finna tecken på depressiva symtom och 

att i ett tidigt stadie kunna arbeta ut sätt att motverka detta i samråd med patienten, i enlighet 

med ICNs etiska koder (Swenurse, 2017) anser inte författarna vara problematiskt. 

Patienterna kan i vilken stund som helst neka till vård eller avbryta den vård som satts in 

enligt kapitel 4 i Patientlagen (SFS, 2014:821). Författarna anser att detta gör det både etiskt 
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och moraliskt försvarbart att ställa dessa frågor och använda screeningverktyg för att finna 

patienterna med depressiva symtom i god tid. 

Metoddiskussion 

Databaser, inklusions- och exklusionskriterier 

De databaser som genomsöktes var Pubmed och Cinahl, vilka rekommenderades av Forsberg 

och Wengström (2013), där Pubmed var den mest framgångsrika av de två. Vidare användes 

inklusionskriterier för att begränsa antalet träffar. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 

årtalen 2000-2019. Detta för att begränsa antalet träffar samt att relativt nya studier skulle 

involveras, men utan att göra begränsningen för snäv. Inklusionskriteriet 60 år eller äldre 

användes av anledningen att denna studie ämnar fånga upp äldre individer innan dessa blir 

deprimerade. Författarna hade till en början satt en gräns på 65 år för inkluderade individer, 

men efter en provsökning som visade på lovande studier där patienterna var 60 år och äldre 

valde författarna att ändra inklusionskriteriet till 60 år för att kunna inkludera en större andel 

studier. Att inkludera ännu yngre individer hade dock skapat en för stor studie för denna typ 

av arbete, samt framförallt inte besvarat syftet med studien. 

 

Exklusionskriterierna var samma för alla artiklar. Studier som inte uppfyllde tillräckligt hög 

kvalitét, där bortfallet var för stort i förhållande till antalet inkluderade respondenter, där 

interventionen var otydligt beskriven eller där interventionen var farmakologisk 

exkluderades. Genom att vara kritisk och hålla hårt på exklusionskriterierna minskade 

andelen artiklar som inkluderades i studien, dock är inklusionskriteriet bortfall i relation till 

inkluderade en högst subjektiv åsikt. Flera studier hade ett högt procentuellt bortfall av 

patienter, där sjukdom och dödsfall utgjorde en stor del av dessa. Att patienter blir för sjuka 

för att delta eller avlider efter att ha inkluderats i studien kan, enligt författarna, accepteras 

som ett acceptabelt bortfall. Det är utom studiens kontroll. 

 

 

 

Inkluderande av studier 

Enbart randomiserade kontrollerade studier inkluderades då inga kvasi-experimentella studier 
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levde upp till inklusionskriterierna. Författarna valde att inkludera studier från hela världen. 

Detta gjordes på grund av antagandet att depressiva symtom är allmänskliga. Att analysera 

data från Taiwan kan synas egendomligt för en studie fokuserad på västerländska ideal och 

rutiner, men genom att gå igenom denna studie fann författarna att grundpelarna för Wu och 

medarbetares (2018) kosttillägg var i grund och botten enkla och anpassningsbara för en 

internationell patientgrupp. Detta gav författarnas studie en stor variation som ej går att finna 

i studier som enbart inkluderar västvärldens länder. Samma argument användes för studierna 

från Kina, Brasilien och Japan. 

 

Majoriteten av lästa artiklar som ej fick ingå i studien, 86 artiklar, valdes bort på grund av 

felaktigt åldersspann. Vidare valdes fem artiklar bort på grund av farmakologisk intervention, 

i en artikel var interventionen undermåligt beskrivet, två artiklar hade oacceptabelt bortfall 

bland patienterna och tre artiklar valdes bort på grund av redan diagnostiserade patienter. En 

fullständig lista över inkluderade artiklar går att finna i bilaga 2, detta redovisningssätt 

rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013).  

 

Styrkor och svagheter med studien 

Artikelsökning gjordes i Pubmed och Cinahl vilka finns tillgängliga via uppsala univeritets 

bibliotek. Författarna anser att det hade kunnat gynna studien att genomföra sökningar i fler 

databaser än Pubmed och Cinahl. Detta hade kunnat bidra till att fler relevanta artiklar hade 

lästs och möjligen gett studien en större bredd. I efterhand kan författarna konstatera att även 

om antalet titlar som hittats var av en tillräcklig kvantitet så gav andelen artiklar att inkludera 

inte samma tillfredsställande resultat. Hade ytterligare tid funnits kunde årtalen för 

inkluderade artiklar ha utökats eller ålderspannet ha sänkts från 60 år till något yngre. 

Sökorden som användes i artikelsökningen kan ha varit för generella men gav samtidigt ett 

brett spann på artiklar att läsa. Att ha specificerat sökorden utterligare hade kunnat leda till att 

sökresultatet blivit för snävt och därmed riskerat att artiklar som inkluderats i denna studie 

inte kommit med. Detta hade i sin tur kunnat försvåra studiens möjligheter att komma fram 

till det resultat som i slutändan erhölls. 

 

För att bedöma artiklarna valdes en modifierad granskningsmall av Forsberg och Wengström 

(2013). Detta gjorde att det var enkelt att få en överblick över artiklarnas kvalitet. Författarna 

valde dock att bedöma artiklarna utifrån ett strikt synsätt. En artikel som ej svarade uppenbart 
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på frågan i granskningsmallen fick således ej poäng. Detta kan ha lett till att vissa artiklar kan 

ha fått en lägre poängsättning än vad som är skäligt men samtidigt bidrog detta till att inga 

artiklar med låg kvalitét inkluderades, vilket stärker denna studies trovärdighet. 

Slutsats 

Att kombinera motion med socialt umgänge, rätt kost och en aktiv vardag kan lindra 

depressiva symtom i stor utsträckning. Det viktigaste arbetet borde vara att upptäcka och sätta 

in åtgärder i ett tidigt skede, för att kunna förhindra att en depression utvecklas. Detta kan  

leda till minskat lidande för patienten och minskade kostnader för samhället. 
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Bilaga 1. Modifierad granskningsmall enligt Forsberg & Wengström, (2013).  

 

Granskningsprotokoll för kvantitativa artiklar  

 

A: Syftet med studien: 

      1. Beskrivs frågeställningarna tydligt?   ja=1p, nej=0p 

      2. Är vald designen lämplig utifrån frågeställningen?  ja=1p, nej=0p  

 

B: Undersökningsgruppen: 

1. Är inklusionskriterierna tydligt beskrivna?  ja=1p, nej=0p 

2. Är exklusionskriterierna tydligt beskrivna?  ja=1p, nej=0p 

3. Är undersökningsgruppen representativ  

(utifrån populationen)?     ja=1p, nej=0p 

4. Är powerberäkning utförd?    ja=1p, nej=0p 

5. Var gruppstorleken adekvat?         ja=1p, nej=0p 

 

 

C: Intervention: 

1. Är målet med interventionen tydligt beskriven? ja=1p, nej=0p 

2. Var innehållet i interventionen tydligt beskriven? ja=1p, nej=0p 

3. Gavs interventionen tillräckligt ofta?   ja=1p, nej=0p 

4. Beskrevs hur kontrollgruppen behandlades?  ja=1p, nej=0p 

 

D: Mätmetoder 

1. Var mätmetoden adekvat?    ja=1p, nej=0p 

2. Var reliabiliteten beräknad?    ja=1p, nej=0p 

3. Diskuterades validiteten?    ja=1p, nej=0p 

 

E: Analys 

1. Var interventionsgruppen och kontrollgruppen demografiskt 

 lika varandra?      ja=1p, nej=0p 

      1b. Om nej, vad var skillnaden/skillnaderna?  

      2.   Kan storleken på eventuellt bortfall accepteras? ja=1p, nej=0p 

      3.   Var den statistiska analysen lämplig?   ja=1p, nej=0p 
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      4.   Kunde signifikanta skillnader erhållas mellan  

interventionsgruppen och kontrollgruppen?  ja=1p, nej=0p 

 

F: Värdering 

1. Kan studiens resultat generaliseras till någon annan 

population?      ja=1p, nej=0p 

      2.   Kan studiens resultat ha klinisk betydelse?  ja=1p, nej=0p 

      3.   Överväger interventionens nytta riskerna med 

densamma?      ja=1p, nej=0p 

 

 

Ska denna artikel inkuderas i litteraturstudien?   ja/nej 

 

Sammanfattande bedömning:   Max=21p Låg=0-10p. Medel=11-17p. Hög=18-21p.  
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Bilaga 2. Artikelmatris 
 

 

Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 

 

Antunes, HK., Stella, SG., 

Santos, RF., Bueno, OF. & 

de Mello, MT. 

 

Depression, anxiety and 

quality of life scores in 

seniors after an endurance 

exercise program 

 

(2005) 

 

Brasilien 

 

Att utvärdera effekten 

av fitness- 

uthållighetsträning 3 

gånger i veckan i 6 

månader på 

depressionssymtom 

enligt GDS, ångest och 

livskvalitet hos äldre 

från 60 år. 

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

 

Intervention: 20-60 minuters träning i 

grupp 3 gånger i veckan i 6 månader 

 

Kontroll: Kontrollgruppen uppmanades att 

inte förändra sina dagliga aktiviteter samt 

att inte delta i något program för fysisk 

aktivitet 

 

Etik: Godkänd av research committee of 

the universidade federal de São Paulo. 

 

Datainsamlingsmetod: Samtliga deltagare 

fyllde på egen hand i ett 

bedömningsformulär för depressiva 

symtom (GDS) före och efter 

interventionen. 

 

Dataanalys: One-way analysis of variance 

(ANOVA) och Walds post hoc test gjordes 

genom statistics for windows version 5.5 

 

Inklusionskriterier: Manliga 

individer över 60 år, ha gått i 

skoland minst 7 år samt en 

stillasittande livsstil 

 

Exklusionskriterier: 

Individer som hade kliniska 

parametrar eller 

laboratorieprov som tyder på 

sjukdom, som använde 

psykotropa läkemedel där 

fysisk aktivitet var 

kontraindicerat eller som 

nyligen genomgått en 

operation. 

 

Antal deltagare: 46 

Interventionsgrupp:23 

Kontrollgrupp: 23 

 

Bortfall: 0 

Studien visade på signifikanta skillnader 

mellan interventions- och kontrollgruppen 

efter genomgångern intervention med 

avseende på depressiva symtom men även 

ångest och livskvalitet. 

Den genomsnittliga GDS poängen för 

interventionsgruppen inför studien var 7.95 

poäng och efter 6 månader 2.21 poäng. För 

kontrollgruppen var motsvarande siffror 7.73 

poäng inför studien och 7.04 poäng efter 6 

månader. 

 

 

Medel 



33 
 

 

Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 

 

Bøen, H., Dalgard, O., 

Johansen, R. & Nord, E. 

 

A randomized controlled trial 

of a senior centre group 

programme for increasing 

social support and preventing 

depression in elderly people 

living at home in Norway 

 

(2012) 

 

Norge 

 

 

Att studera 

effekterna av ett 

preventivt program 

för äldre med möten 

veckovis på 

depression, socialt 

stöd och livskvalitét. 

Design: Randomized Clinical Trial, RCT 

Samtliga deltagare bedömdes via Beck 

Depression Inventory (BDI) innan 

interventionen och 12 månader efter 

avslutad intervention. 

Intervention: Transport till och från 

möteplatsen, om behövligt, ett varmt mål 

mat, enklare fysisk aktivitet och 

gruppsamtal där olika ämnen diskuterades. 

Interventionsgruppen samlades i grupper i 

en tre timmars session 35-38 gånger under 

ett år. 

Kontroll: Kontrollgruppen fortsatte som 

vanligt med sina dagliga aktiviteter. Efter 

avslutad studie erbjöds deltagarna i 

kontrollgruppen att delta i samma program 

som deltagarna i interventionsgruppen gjort 

under studiens gång. 

 

Etik: Godkänd av Data Inspectorate och 

National Committe for Medical and Health 

Research Ethics samt godkänd av 

patienterna. 

 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fyllde på 

egen hand i ett bedömningsformulär för 

depressiva symtom (BDI) före och efter 

interventionen. 

 

Dataanalys: Pearsons chi-två test och one-

way analysis of variance (ANOVA) 

 

Inklusionskriterier: 65 år 

eller äldre, från Oslo, psykisk 

stress enligt Hopkins 

Symptom Checklist-10, ej 

varit aktiv på äldrecentrena 

tidigare och vilja att ingå i 

studien, vilket motsvarar lätt 

depression/ 

 

Antal deltagare: 138 

  

Interventionsgrupp: 77 

 

Kontrollgrupp: 61 

 

Bortfall: 46 

 

I både interventions- och kontrollgruppen sågs 

en ökning av genomsnittspoängen av Beck 

Depressoin Inventory (BDI), dock större i 

kontrollgruppen. Från 10,14 till 10,70 i 

interventionsgruppen och från 8,70 till 9,44 i 

kontrollgruppen. Skillnaden i resultatet mellan 

kontroll- och interventionsgrupp var inte 

signifikant. 

 

 

Hög 
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 Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 

 

Chan, M., Chan, E., Mok, E. 

& Kwan Tse, F.  

 

Effect of music on depression 

levels and physiological 

responses in community-

based older adults 

 

(2009) 

 

Kina 

Att utvärdera effekten 

av musik i förhållande 

till depressiva symtom 

hos äldre individer. 

 

Design: Randomized Clinical Trial, RCT 

Intervention: Interventionsgruppen 

genomgick 30 minuters sessioner varje 

vecka utöver att uppmuntras att lyssna på 

musik 30 minuter innan läggdags i fyra 

veckor. Tempot på musiken översteg ej 80 

slag per minut eller under 60 slag per 

minut. 

Kontroll: Deltagarna i kontrollgruppen 

fick i samband med att interventionen 

genomfördes en 30 minuters ostörd vila. 

Samma Fysiologiska och psykologiska 

data samlades in som hos 

interventionsgruppen. 

 

Etik: Godkänd av School of Nursing of 

the Hong Kong Polytechnic University 

och skriftligt godkännande från 

patienterna. 

  

 

Datainsamlingsmetod: Patienterna 

bedömdes med GDS (kinesisk version) 

vid start av studien, efter två, tre och fyra 

veckor. 

 

Dataanalys: Chi-två test och Fisher´s 

exact test gjordes innan interventionen för 

att analysera skillnader mellan kontroll- 

och interventionsgrupp. Shapiro-Wilks 

test gjordes för att analysera fysiska och 

psykologiska parametrar. Mann-Whitney 

U-test gjordes för att bestämma analysera 

om det fanns statistiskt signifikanta 

skillnader mellan grupperna över tid. 

Friedman test gjordes för att analysera 

variabler där signifikanta skillnader 

påvisats.  

 

Inklusionskriterier: 60 år 

eller äldre, män eller kvinnor 

och tillgängliga på ett 

community day-care center i 

Hong Kong.  

 

Antal deltagare: 47 

 

Interventionsgrupp: 23 

 

Kontrollgrupp: 24 

 

Bortfall: 3 

 

Studien visade på signifikanta skillnader 

mellan interventions- och kontrollgruppen 

efter genomgången intervention med avseende 

på depressiva symtom 

I slutet av studien visade interventionsgruppen 

ett genomsnitt på 7.9 poäng, en sänkning från 

13.1, till skillnad från kontrollgruppen som i 

slutet av studien hade ett genomsnitt på 15.8 

poäng, en ökning från 13.4. Detta visar, enligt 

författarna, att musik kan vara ett bra sätt att 

förebygga depression genom att minska 

negativa känslor och utveckla en 

hälsofrämjande process i deras liv. 

 

Medel 



35 
 

Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 

Chen, K-M., Huang, H-T., 

Cheng, Y-Y., Li, C-H. & 

Chang, Y-H. 

Sleep quality and depression 

of nursing home older adults 

in wheelchairs after exercises 

(2014) 

Taiwan 

 

 

Syftet var att 

undersöka vilken 

effekt 6 månaders 

träning med ett 

elastiskt band hade 

med avseende på 

sömnkvalitet och 

depression hos 

rullstolsburna patienter 

över 65 år boendes på 

en vårdinrättning 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

Internvention: Träning med elastiska band 

hos rullstolsburna individer på 

äldreboenden, 40 minuter 3 gånger i 

veckan i 6 månader. 

Kontroll: Kontrollgruppen fortsatte med 

sedvanliga dagliga aktiviteter. 

Etik: Författarna för ett tydligt etiskt 

resonemang och deltagarna deltog 

frivilligt efter att ha givit ett skriftligt 

informerat medgivande 

 

Dataninsamlingsmetod: Intervju av 

forskarassistenter med hjälp av Taiwanese 

depression qustionnairee (TDQ) gjordes, 

innan interventionen, 3 månader in i 

interventionen samt vid slutet av den 6 

månader långa interventionen. 

 

Dataanalys: Pearsons chi-två test eller ett 

oberoende t-test gjordes för att studera de 

demografiska skillnaderna mellan 

interventions- och kontrollgrupp och 

utgångsdata.  

Two-way ANOVA gjordes för att hitta de 

variabler där interventionen hade effekt. 

One-way ANOVA gjordes på det 

variabler där signifikant skillnad kunde 

påvisas. Slutligen gjordes analasys of 

covariance (ANCOVA) för att ytterligare 

undersöka gruppskillnader vid 3 månader 

och 6 månader. Data analyserades genom 

SPSS version 19.0. 

Inklutionskriterier: Individer 

från 65 år, rullstolsburna, 

boende på den aktuella 

vårdinrättningen i minst 3 

månader, full kognitiv 

förmåga samt mycket eller 

måttligt beroende av andra 

för att sköta sin allmäna 

dagliga livsföring (ADL). 

Exklutionskriterier: Individer 

med allvarlig eller akut 

kardiovaskulär-, muskel- eller 

lungsjukdom eller individer 

drabbade av ryggmärgsskador 

utan möjlighet till 

rehabilitering. 

Antal deltagare: 127 

Interventionsgrupp: 64 

Kontrollgrupp: 63 

Bortfall: 13 

 

Studien visade på signifikanta skillnader 

mellan interventions- och kontrollgruppen i 

alla variabler som mättes förutom sömnens 

totala kvalitet. Denna variabel försämrades i 

interventionsgruppen, vilket inte kunde 

påvisas inom kontrollgruppen. Vidare kunde 

det inom kontrollgruppen ses en försämring 

vad gäller sömnens varaktighet och 

effektivitet samt i förekomsten av depression. 

Genomsnittspoängen på TDQ sänktes från 

7.63 initialt till 5.44 efter sex månader hos 

interventionsgruppen och ökade från 7.95 till 

11.53 hos kontrollgruppen. 

 

 

Hög 
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Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 

 

Gilbody, S. et al. 

 

Effect of collaborative care vs 

usual care on depressive 

symptoms in older adults with 

subthreshold depression 

 

(2017)  

 

England 

 

 

Att utvärdera hur en 

samarbetsinsats kan 

minska depressiva 

symtom och förhindra 

en allvarligare 

depression hos äldre. 

Design: 

Randomized Clinical Trial, RCT 

Intervention:  Den experimentella gruppen 

genomgick en modell kallad Collaborative 

Care for Screen Positive Elders 

(CASPER). Där fick patienterna samtala 

med en handläggare, över telefon under en 

8 veckors period, om hjälp och sätt att 

upptäcka symtom. Deltagarna 

samordnades av en ärendehanterare som 

bedömde funktionsnedsättningar 

relaterade till humörssymtom. Deltagarna 

erbjöds beteendeaktivering och 

genomförde i genomsnitt 6 

veckosessioner. 

 

Kontroll: Kontrollgruppen erhöll 

sedvanlig primärdvårdsuppföljning. 

 

Etik: Godkänd av NHS Leeds east ethics 

committee och skriftligt godkännande från 

patienterna. 

 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fyllde 

på egen hand i ett bedömningsformulär för 

depressiva symtom (PHQ-9) före 

interventionen samt 4 respektive 12 

månader efter påbörjar intervention. 

 

Dataanalys: Poisson regression model 

användes för att analysera data vilket 

gjordes genom Stata version 13.1. 

 

 

Inklusionskriterier: 65 år 

eller äldre, från England, 

tillgängliga via en 

primärvårdscentral, snäppet 

under en depressiv diagnos. 

 

Antal deltagare: 705 

  

Interventionsgrupp: 344 

 

Kontrollgrupp: 361 

 

Bortfall: 104 

Studien visar en statistiskt signifikant skillnad 

med avseende på förekomsten av depressiva 

symtom enligt PHQ-9 för deltagarna i 

interventions- respektive kotrollgruppen. 

CASPER har en positiv effekt för patienterna 

där genomsnittspoängen på PHQ-9 sänktes 

från initialt strax under 8 poäng till 6 poäng 

efter 12 månader hos interventionsgruppen 

och från strax under 8 till 7.5 poäng hos 

kontrollgruppen. 

 

 

Hög 
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Konnert, C., Dobson, K. & 

Stelmach, L.  

The prevention of depression 

in nursing home residents: A 

randomized clinical trial of 

cognitive-behavioral therapy  

(2008) 

Kanada 

 

Att utvärdera KBT 

behandling mot vanlig 

behandling i syfter att 

förebygga depression 

hos äldre patienter 

boendes på 

äldreboenden. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT) 

Intervention: KBT behandling för att 

förebygga depression.  

Interventionsgruppen genomgick 13 

sessioner av KBT på sju veckor. 

Grupperna bestod av minst fyra patienter 

per äldreboende. 

Kontroll: Deltagarna i kontrollgruppen 

erhöll sedvanlig vård och deltog i olika 

sociala aktiviteter på äldreboendet som att 

titta på TV, spela spel, delta i 

träningsprogram och lyssna på musik. 

Etik: Författarna förde ett etiskt 

resonemang enligt University of Calgary 

standards och patienterna uppgav 

samtycke till att ingå i studien. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick på 

egen hand eller med hjälp av 

forskare/forskarassistent fylla i ett 

bedömningsformulär för depressiva 

symtom (GDS). Båda grupperna 

bedömdes fyra gånger under studiens 

gång. Inför studien, direkt efter studien, 

efter 3 månader och efter 6 månader.  

Dataanalys: One way ANOVA, post hoc 

test och Bonferroni correction användes 

för att analysera data. 

 

Inklusionskriterier: Äldre 

boendes på ett äldreboende 

och i risk för att utveckla en 

depression. 

Exklusionskriterier: Personer 

över 60 år, fysiskt oförmögen 

att delta i interventionen, 

svåra 

kommunikationssvårigheter, 

icke-engelsktalande, personer 

som fått mindre än 21 poäng 

Mini Mental State 

Examination (MMSE) som är 

ett bedömningsintrument för 

att bedöma den kognitiva 

förmågan. 

Antal deltagare: 64 

Interventionsgrupp: 20 

Kontrollgrupp: 23 

Bortfall: 22 

 

Studien visade på signifikanta skillnader 

kontroll- och interventionsgrupp med 

avseende på förekomsten av depressiva 

symtom enligt GDS. Genomsnittspoängen 

med GDS sänktes från 14 poäng, initialt, till 

10.11 poäng efter 6 månader hos 

interventionsgruppen och från 13.38 poäng till 

12.50 poäng hos kontrollgruppen 

 

 

Medel 
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Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 



39 
 

 

Mountain G. et al. 

 

 

A preventive lifestyle 

intervention for older adults 

(lifestyle matters): a 

randomized cotrolled trial 

 

(2017) 

 

Storbritannien 

 

Att undersöka om 

interventioner med 

sysselsättning kan 

påverka det psykiska 

välbefinnandet hos 

personer från 65 år. 

jämfört med sedvanlig 

vård. En av de faktorer 

som undersöktes var 

om det går att 

förebygga 

depression,med 

interventionen. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). 

Intervention: Patienter i kontrollgruppen 

(n=136) fick mötas en gång i veckan, varje 

vecka, i 4 månader samtidigt som varje 

månad möte en facilitator för att diskutera 

förvalda ämnen. 

Kontroll: Deltagarna i kontrollgruppen 

erhöll sedvanligt vård. 

Etik: Godkänd av South Yorkshire 

research ethics committe. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Data samlades in via intervju genom ett 

fysiskt möte eller över telefon enligt PHQ-

9. Deteta gjordes inför studien, efter 6 

månader samt efter 12 månader. 

 

Dataanalys: 

Intention to treat (ITT) analys på både 

kontroll- och interventionsgrupp samt per-

protocol analys på 71 av deltagarna i 

interventionsgruppen.  

Inklutionskriterier: Individer 

från 65år med normal 

kognitiv förmåga 

Antal deltagare: 

262 

Interventionsgrupp: 136 

Kontrollgrupp:  

126 

Bortfall: 

43 

Författarna till studien kunde ej påvisa någon 

signifikant skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen, vid 

uppföljning efter 6 månader och 24 månader, 

enligt PHQ-9. Där interventionsgruppens 

genomsnittspoäng sänktes från 4.1 initialt till 

4.0 poäng efter 24 månader och 

kontrollgruppen ökade sitt genomsnitt från 3.3 

poäng till 4.0. Skillnaden bedömdes inte vara 

signifikant.  

Studien kom fram till att Lifestyle Matters var 

billigare att utföra men gav sämre resultat än 

normal vård i primärvården. 

Författarna diskuterar dock vikten av att finna 

patienter i god tid för att kunna förebygga 

psykisk ohälsa. 

 

 

Medel 
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Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 

 

Seino, S. et al. 

 

Effects of a multifactorial 

intervention comprising 

resistence exercise, nutritional 

and psychosocial programs on 

frailty and functional health in 

community-dwelling older 

adults: a randomized, 

controlled, cross-over trial 

 

(2017) 

 

Japan 

 

 

Syftet med denna 

studie var att över 6 

månader studera 

effekterna av 

kombinerade 

interventioner 

(styrketräning, 

nutritions- och 

psykosociala program) 

hos äldre personer på 

boende på en 

vårdinrättning. 

Design: Randomiserad cross-over studie  

Intervention: Gruppträffar 2 gånger i 

veckan om 100 minuter i 3 månader. 

Under dessa gruppträffar utfördes 

styrketräning (60 min), vila (10 min) följt 

av antingen nutritionsrådgivning eller 

psykosociala gruppsamtal.  

Kontroll: Efter avslutad studie erbjöds 

deltagarna i kontrollgruppen att delta i 

samma program som deltagarna i 

interventionsgruppen gjort under studiens 

gång. 

Etik: Godkänd av the South Yorkshire 

Research Ethics Committee 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fyllde 

på egen hand i ett bedömningsformulär för 

depressiva symtom (GDS).   

Medelpoängen av patienternas GDS 

visade initialt på inga till subkliniska 

symtom på depression. Skattningen 

gjordes initialt inför intervention vid 3 

månader (efter intervention) och vid 6 

månader (uppföljning). 

Dataanalys: T test eller chi-två test 

gjordes innan interventionen för att 

analysera skillnader mellan grupperna. 

Linjär mixed model eller generalized 

mixed model användes för att analysera 

skillnader mellan grupperna över 

interventionens 3-månaders period. 

Bonferroni post-hoc test gjordes för att 

analysera skillnader efter interventionen. 

 

Inklusionskriterier: 

Har medverkat i Hatoyama 

Cohort studie och tillräckliga 

poäng på Check-list 15. 

 

Deltagare: 77 

 

Interventionsgrupp: 38 

 

Kontrollgrupp: 39 

 

Bortfall: 9 

 

 

Huvudsyftet med studien var ej att förebygga 

depression men som en effekt av 

interventionen såg författarna att den hade en 

förebyggande effekt på depressiva symtom. 

 

Interventionsgruppen visade en signifikant 

minskning i skattningen av 

depressionssymtom. Initialt skattade 

interventionsgruppen ett genomsnitt på 4.9 

poäng enligt GDS och vid 6 månader 3.7 

poäng, jämfört med kontrollgruppen som 

initialt skattade ett genomsnitt på 3.9 poäng 

och 3.5 poäng efter 6 månader. 

 

 

Hög 
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Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 

Valenza, M., Valenza-Peña, 

G., Torres-Sánches, I., 

Gonzáles-Jiménez, E., Conde-

Valero, A. & Valenza-Demet, 

G. 

 

Effectiveness of Controlled 

Breathing 

Techniques on Anxiety and 

Depression in Hospitalized 

Patients With COPD: A 

Randomized Clinical trial 

 

(2014) 

 

Spanien  

 

 

Att undersöka om 

andningsträning kan 

hjälpa mot ångest och 

depression hos 

patienter inlagda på 

sjukhus för KOL 

exacerbation. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT) 

Intervention: Andningsövningar 

bestående av avslappningsövningar, sluten 

läppandning och aktiv utandning för att 

minska ångest och depression.  

Interventionsgruppen genomgick 

andningsövningar 30 min, två gånger 

dagligen under sjukhusvistelsen 

tillsammans med en fysioterapuet tills 

dess att patienten blev utskriven.  

Kontroll: Deltagarna i kontrollgruppen 

erhöll sedvanlig vård. 

Etik: Godkänd av sjukhuset, University of 

Granada samt skrivet samtycke från 

patienterna. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna i både 

fyllde på egen hand i ett 

bedömningsformulär för depressiva 

symtom (HADS) före interventionen samt 

vid utskrivning. 

Dataanalys: Man-Whitney U-test gjordes 

p+å kontinuerliga variabler och chi-två 

test för kategoriska varibler. Skillnader 

inom och mellan grupper analyserades 

med two-way ANOVA. Skillnader inom 

grupper analyserades även med Pair-

sample student t test. ITT analys gjordes 

på deltagare som inte kunde fullfölja 

programmet. All data analyserades i SPSS 

version 20.0. 

 

 

 

 

Inklusionskriterier: Patienter 

inlagda på ett sjukhus 

lungavdelning, diagnostiserad 

med icke infektiös COPD 

(svenska KOL). 

 

Exklusionskriterier: 

Patiernter med dysfunktion i 

andra organ eller cancer samt 

patienter som inte var kapabla 

att delta i interventionen. 

Antal deltagare: 46 

Interventionsgrupp: 23 

Kontrollgrupp: 23 

Bortfall: 0 

Samtliga deltagare i både 

interventions- och 

kontrollgruppen var av 

manligt kön. 

 

Studien visade på signifikanta skillnader 

mellan interventions- och kontrollgruppen 

efter genomgången intervention med avseende 

på depressiva symtom enligt HADS. 

Den genomsnittliga poäng på HADS från 9.62 

före interventionen till 3.45 poäng vid 

utskrivning, till skillnad från kontrollgruppen 

som sänkte sina genomsnittliga resultat från 

8.85 poäng till 7 poäng vid utskrivning. 

Vidare diskuterar författarna att detta kan bero 

på den aktivering interventionsgruppen hade 

till skillnad mot kontrollgruppen. 
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Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 

van’t Veer-Tazelaar, P., van 

Marwijk, H., van Oppen, P., 

van Hout, H., van der Horst, 

H., Cuijpers, P., Smit, F. & 

Beekman, A. 

Stepped-Care prevention of 

anxiety and depression in late 

life A randomized controlled 

trial 

(2009) 

Nederländerna 

 

 

Att undersöka om ett 

flerstegsprogram kan 

förebygga depression i 

större utsträckning än vad 

vanlig 

primärvårdsuppföljning 

kan göra. 

Design: Randomiserad kontrollerad 

studie 

Intervention: Att jämföra Stepped-

cared behandlade effekt av depression 

och ångest i jämförelse med vanlig 

vård. Interventionsgruppen 

genomgick ett 4 stegsprogram. 

Vid slutet av varje steg gjordes en ny 

utvärdering enligt CES-D. Deltagare 

med ett minimum av 16 poäng fick 

genomgå nästa steg. 

Kontroll: Deltagare i kontrollgruppen 

erhöll sedvanlig primärvård. 

 

Etik: Godkänd av Medical ethics 

committee of the VU University 

Medical Center samt godkännande av 

patienterna som medverkade. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Deltagarna fyllde på egen hand i ett 

bedömningsformulär för depressiva 

symtom (CES-D) var tredje månad i 

ett år samt MINI månad 6 och månad 

12. 

 

Dataanalys: 

Intention to treat (ITT), Stata hotdeck 

och logistic regeression användes för 

att analysera data. 

 

Inklusionskriterier: 75 år 

eller äldre, symtom på 

depression eller ångest utan 

att en diagnos kan sättas. 

 

Exklusionskriterier: Personer 

med allvarlig kognitiv 

nedgång enligt Informant 

Questionnaire on Cognitive 

Decline in the Elderly 

(IQCODE) 

Antal deltagare: 170 

Interventionsgrupp: 86 

Kontrollgrupp: 84 

Bortfall: 32 

 

Studien visar att KBT-baserad 

biblioteksbehandling och problemlösande 

terapi förebygger depression i större 

utsträckning än enbart primärvårdsuppföljning. 

En signifikant skillnad kunde ses mellan 

intervention- och kontrollgrupp med avseende 

på förekomsten depressiva diagnoser enligt 

MINI. 

19.7% av patienterna i interventionsgruppen 

jämfört med 39.2% av kontrollgruppen var 

diagnostiserade med depression via 

primärvården efter 24 månader. 
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Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 

Wu, S-Y. et al. 

Dietary education with 

customised dishware and food 

supplements can reduce 

frailty and improve mental 

well-being in elderly people: 

A single-blind randomized 

controlled study 

(2018) 

Taiwan 

 

 

Syftet var att studera 

effekterna av 

mikronäringsämnen 

och/eller proteintillskott 

samt en individualiserad 

diet kan minska 

skörheten och öka det 

mentala välbefinnandet 

hos äldre personer över 

65 år. 

Design: Randomiserad kontrollerad 

studie 

Intervention: Deltagarna delades upp i 4 

grupper med olika tillskott av 

mikronäringsämnen och/eller protein 

samt en individualiserad diet.  

Etik: Godkänd av institutional review 

board on biomedical science research, 

academia sinica. 

Datainsamlingsmetod: Samtliga 

deltagare fyllde på egen hand i GDS-SF 

(GDS- short form) alternativt 

intervjuades enligt GDS-SF innan 

interventionen och 3 månader efter 

avslutad intervention. 

Dataanalys: Shapiro-wilk test gjordes 

för att analysera normalfördelningen i 

data. Kontinuerliga variabler 

analyserades med ANOVA eller 

Kruskal-Wallis test. Kategoriska 

variabler analyserades med Fisher´s 

exact test. Den generella effekten av 

interventionen analserades med Duncan 

and Dunn´s post-hoc test. Wilcoxon 

signed-rank test användes för att 

analysera intervenionens effekter inom 

grupperna. Alla data analyserades 

genom SAS version 9.4.  

 

Inklusionskriterier: 

Individer från 65 år 

rekryterades från Miaoli 

General Hospital  

Exklusionskriterier: 

Individer utan allvarlig 

sjukdom, diagnostiserad 

demens, mental sjukdom 

och 

kommunikationssvårigheter. 

Antal deltagare: 40 

Interventionsgrupper: 

10/10/10/10 

Bortfall: 4 

 

Inför studien hade grupperna en genomsnittlig 

GDS poäng på 2.8. Efter tre månader visades 

en skillnad för samtliga grupper, denna skillnad 

var dock inte statistiskt signifikant. Störst 

skillnad gick att se hos interventionsgruppen 

med DFG, kostundervisning, specialdesignad 

matservice samt nöt- och 

mjölkpulver. Forskarna kan däremot inte 

presentera tillräckliga bevis för att skillnaderna 

beror på interventionen/interventionerna. 
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Författare, titel, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitét 

Zhang, M.  

Effect of HBM rehabilitation 

exercises on depression, 

anxiety and health belief in 

elderly patients with 

osteoportic fracture 

(2017) 

Kina 

 

 

Att undersöka om 

Health belief model 

(HBM) kan förbättra 

livskvaliteten samt 

minska risken för 

depression och 

ångest hos äldre 

personer med 

osteoporotiska frakturer. 

Design: Randomiserad kontrollerad 

studie 

Intervention: HBM träningsprogram 

som behandling av depression, ångest 

och den upplevda hälsan. 

 

Kontroll: Deltagarna i kontrollgruppen 

erhöll sedvanlig postoperativ vård. 

 

Etik: Etiks godkänd av Jiangsu province 

hospital, Nanjing general hospital, 

Nanjing drum tower hospital samt 

skriftligt godkännande från patienterna. 

 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna 

fyllde på egen hand i ett 

bedömningsformulär för depressiva 

symtom (SDS). Detta gjordes inför 

studien samt 3 månader efter 

operationen intervention. Initialt 

bedömdes patienterna inför en operation 

vilket visade att en hög andel hade 

symtom på både ångest och depression, 

utan en satt diagnos, inför operationen. 

 

 

Dataanalys: Oberoende t test gjordes 

för att analysera medelvärdet i kontroll- 

och interventionsgrupp. Paired sample t 

test gjordes för att analysera skillnader 

inom grupperna. Chi-två test gjordes för 

att analysera skillnader mellan kontroll- 

och interventionsgrupp. All data 

analyserades genom SPSS 16.0 

 

Inklusionskriterier: 

Äldre patienter, OP 

frakturer, blir behandlade i 

en tredje klass allmänna 

sjukhus i Jiangsu-

provinsen. 

 

Exklusionskriterier:  

Antal deltagare: 162 

Interventionsgrupp: 81 

Kontrollgrupp: 81 

 

Bortfall: 0 

Tre månader efter operationen kunde en 

signifikant skillnad mellan kontroll- och 

interventionsgrupp påvisas. Den genomsnittliga 

SDS-poängen sänktes från initialt 63.2 poäng till 

50.4 poäng 3 månader efter operation hos 

interventionsgruppen och från 62.3 poäng till 

54.7 poäng hos kontrollgruppen.  
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