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Abstrakt 

Syfte. Syftet med studien var att undersöka samband mellan nedstämdhet och kön, 
ålder, kommunikationssvårigheter, smärta, sömnsvårigheter samt beteende- och 
psykiska symtom bland vårdtagare på särskilt boende.    
Bakgrund. Depression tillhör de stora folksjukdomarna. Den drabbar människor i 
alla åldrar och är en del i den ökande psykiska ohälsan hos befolkningen i Sverige. 
Uppskattningsvis 20-25 % av de äldre på särskilda boenden lider av depressiva 
symtom. Omvårdnadspersonal visar sig ha brister i att identifiera depressiva symtom 
hos äldre personer vilket medför sämre behandlingsprognoser än om de upptäcks 
tidigare.  
Design. Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie.  
Metod. Enkätstudie där vårdtagare (n=575) på särskilt boende i Umeå skattades av 
personal angående förekomst av olika fysiska och psykiska symtom. 
Statistikprogrammet SPSS användes för att beräkna samband mellan olika faktorer 
och nedstämdhet.  
Resultat. Tre faktorer var oberoende associerat med nedstämdhet; smärta, 
insomningssvårigheter och psykiska symtom. Nedstämda äldre var dessutom mer 
benägna att ha problem att äta, vara vaken nattetid samt ha beteendesymtom. De var 
även skattade som mer psykiskt vårdtunga av vårdare. 
Konklusion. Studien visar att hos nedstämda på äldreboende finns ofta ytterligare 
problematik i form av smärta, insomningsproblem och psykiska symtom. Dessa 
faktorer är värda att ta i beaktande vid val av behandling mot nedstämdhet.  
 
Nyckelord: Insomningsproblem, Nedstämdhet, psykiska symtom, smärta, äldre, 
äldreboende  



 

 

Abstract 

 

What characterizes the depressed patients in elderly care? 

Aim. The aim of the study was to investigate the association between depression and 
gender, age, communications difficulties, pain, sleep disorder, behavioral and 
psychological symptoms among residents in nursing homes 
Background. Depression is one of the major diseases. It affects people of all ages 
and is part of the increasing mental illness of the population in Sweden. 
Approximately 20-25% of the elderly in nursing homes suffer from depressive 
symptoms. Nursing home staff found to lack knowledge in identifying depressive 
symptoms in older people causing worse treatment than the projections if detected 
earlier. 
Design. The study was carried out as a cross-sectional study. 
Method. Questionnaire study in which residents (n=575) in nursing homes in Umeå 
were estimated by staff concerning the presence of various physical and mental 
symptoms. The statistical program SPSS was used to calculate relationships between 
different factors and depression. 
Results. Three factors were independently associated with depression; pain, 
insomnia and psychiatric symptoms. Depressed older persons were also more likely 
to have problems eating, be awake at night and have behavioral symptoms. They were 
also estimated by caregivers to have a higher mental care burden. 
Conclusion. The study shows that depressed older people in nursing homes often 
have more problems in terms of pain, insomnia and mental symptoms. These factors 
are worth taking into consideration when treating depression. 
 
Keywords: Depression, elderly, insomnia, mental symptoms, nursing home, pain 
 

 
 

 

 

 

 



Varför behövs denna studie? 
 

 Nedstämdhet och depression är vanliga och ökande problem hos äldre som 
ofta normaliseras av sjukvården. 

 

 Studien behövs för att öka distriktssköterskors kunskaper om äldre och 
nedstämdhet. 

 

Vilka är huvudresultaten? 
 

 Nedstämda vårdtagare på särskilt boende har oftare smärtproblematik jämfört 
med ej nedstämda vårdtagare. 

 

 Nedstämda vårdtagare på särskilt boende har oftare insomningsproblem 
jämfört med ej nedstämda vårdtagare. 

 

 Nedstämda vårdtagare på särskilt boende har oftare och fler psykiska symtom 
jämfört med ej nedstämda vårdtagare. 

 

Vilken betydelse har resultatet för omvårdnadsarbetet? 
 

 Resultatet kan ge sjuksköterskan ökad förståelse för vanlig samsjuklighet hos 
nedstämda äldre vårdtagare på särskilt boende. 

 

 Att vidga distriktssköterskans perspektiv kring nedstämdhetsproblematik hos 
äldre och att se möjliga orsaker till nedstämdhet vid val av åtgärd. 
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Bakgrund 
Depression tillhör de stora folksjukdomarna. Den kan drabba människor i alla åldrar 

och är en del i den ökande psykiska ohälsan hos befolkningen i Sverige 

(Socialstyrelsen 2010). Cirka 15 % av alla män kommer någon gång under sin livstid 

att drabbas av en depression. Motsvarande siffra för kvinnor är 25 %. Även i ett 

globalt perspektiv är det kvinnor som är högst representerade i prevalensstudier av 

depression (World Health Organization [WHO] 2008). Det här gäller både för 

industri- och utvecklingsländer (WHO 2008). Egentlig depression är en sjukdom 

som innebär ett stort lidande och kan leda till stora svårigheter att klara vardagslivet. 

En person som drabbats av depressiva symtom har fortsättningsvis en ökad 

känslighet för att återfå dessa symtom under sin livstid (WHO 2008). Personer som 

inte får rätt hjälp riskerar att successivt försämras i sitt tillstånd, vilket kan leda till 

kroniska problem (Socialstyrelsen 2010). 

 

Begreppen nedstämdhet och depression används ibland oförsiktigt i dagligt tal. Ordet 

depression kan ha många olika betydelser och kan användas i många olika kontexter 

(Åsberg & Mårtensson 2009, s.305). I många sammanhang betecknas depression inte 

bara som en psykisk sjukdom utan som en normal känsla av exempelvis sorg eller 

nedstämdhet. Nedstämdhet är ett tillstånd av dämpad sinnesstämning av mer eller 

mindre tillfällig karaktär (Ledin 2013). Om en person är nedstämd i mer än två 

veckor kan det röra sig om depression (Ledin 2013). De båda begreppen går alltså in i 

varandra. Ur ett medicinskt perspektiv används ordet depression för att beskriva ett 

syndrom vilket innebär en samling symtom som förekommer tillsammans, etiologin 

kan dock se ut på olika sätt (Åsberg & Mårtensson 2009, s.305).  För att en 

depressionsdiagnos ska kunna ställas krävs fem av nio symtom. Två kärnkriterier 

som ska vara uppfyllda är nedstämdhet och anhedoni enligt den diagnostiska 

manualen DSM-5 (American Psychiatric Association (APA) (2013). WHO (2012) 

beskriver depression som ett tillstånd med energilöshet, sömnsvårigheter, dålig 

matlust, skuldkänslor och koncentrationssvårigheter. Det förekommer ofta 

ångestsymtom och en sänkt grundstämning (WHO 2012). 

 

Enligt sökverktyget svenska MeSH översätts begreppet nedstämdhet till depression. 

Sökverktyget har utarbetats av U.S National Library of Medicine (NLM) där 



2 
 

Karolinska Institutet översatt de engelska MeSH-termerna. Därför lämpar sig 

begreppet depression bäst vid sökning efter engelskspråkig litteratur.  

 

Några av dem främsta riskfaktorerna för att utveckla depression är hög ålder och 

kvinnligt kön (Barry et al. 2008).  Kvinnor har alltså en ökad risk att utveckla 

depression jämfört med män. Det finns många olika förklaringsmodeller till varför 

det förhåller sig på detta sätt. Sarmiento och Cardemil (2009) förklarar detta med att 

sambandet mellan en dåligt fungerande familjesituation och depression är mer 

framträdande hos kvinnor än män. En annan förklaring som är vanlig är att män inte 

berättar hur dåligt de mår, vilket kvinnor gör i större utsträckning (Sigmon et al. 

2005). Kvinnor har även en mer socioekonomiskt utsatt situation, vilket kan förklara 

skillnaderna i psykiska problem enligt Hemström, Krantz och Roos (2007). Att vara 

yrkesverksam verkar ha en skyddande effekt mot att män blir deprimerade. Detta 

gäller dock inte i samma utsträckning för kvinnor (Vo et al. 2015) En annan känd 

riskfaktor för depression kan vara social isolering, vilket innebär att en person har få 

eller inga människor omkring sig (Bruce 2002, Van Der Horst & McLaren 2005). 

Vidare kan förlust av fysiska funktioner samt kroniska sjukdomar öka risken för 

depression (Lenze et al. 2001). En person som tvingats gå i pension på grund av 

hälsoskäl, övertalighet eller för att vårda anhörig har ökad risk för depression, oavsett 

kön (Vo et al. 2015). 

 

Enligt en rapport från SBU (2015) kommer den vanligaste orsaken till 

funktionsnedsättning hos äldre att vara depression år 2020. Av de personer som bor 

på särskilda boenden i Sverige uppskattas cirka 20-25 % lida av depressiva symtom. 

SBU (2015) beskriver att det är vanligt att depressiva symtom aldrig upptäcks och 

därför inte behandlas. Jongenelis et al. (2004) fann i sin studie att personer som bor 

på institution har en ökad risk för att utveckla depression på grund av minskad social 

kontakt med närstående och samhället. En studie av Tiong et al. (2013) visade att 

personer som bor på särskilt boende och bott där mer än två år kan ha en förhöjd risk 

att insjukna i depression. Kroniska sjukdomar som inverkade på rörelseförmågan 

påverkade också utvecklandet av depression för de boende (Jongenelis et al. 2004). 

Inom gruppen äldre personer löper den allra äldsta delen av populationen högre risk 

för depression, jämfört med den yngre delen (Barry et al. 2008). En förklaring till 

detta kan vara att åldrandet innebär förlust av psykiska, fysiska och sociala tillgångar 
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(Jane-Llopis & Gabilondo 2008). Dessa förluster kan alltså vara riskfaktorer för att 

utveckla depression eller depressiva symtom (de Beurs et al. 2005, Steunenberg et al. 

2006).   

Studier visar att läkare brister i att identifiera depression hos äldre jämfört med yngre 

individer som upptäcks oftare (Cepoiu et al. 2007, Harman et al. 2006). En äldre 

studie visar att endast 29 % av patienterna med depressiva symtom fick rätt 

behandling eller att symtomen upptäcktes (Simon & Von Korff 1995). Det är av stor 

vikt att depressiva symtom upptäcks och åtgärdas. Personer som drabbas av 

depression sent i livet har ofta sämre prognoser än dem som upptäcks tidigare (Licht-

Strunk et al. 2009). En förklaring till att läkare missar symtom på depression kan 

vara att patienter ofta har en somatisk kontaktorsak vilken kan dölja depressionen 

(Hybels et al. 2012). 

Problemformulering 
Litteraturgenomgången visade på många studier som berör depression och äldre på 

särskilt boende. Även riskfaktorer för att insjukna i depression och effekt av olika 

behandlingsmetoder har berörts. Däremot verkar det finnas få studier som 

undersöker faktorer som utmärker en deprimerad äldre person på särskilt boende. 

Vår studie är viktig för att vårdpersonal ska kunna identifiera och se samband mellan 

fysiska och psykiska nedsättningar hos äldre personer på särskilda boenden. Många 

studier på äldre personer omfattade endast de som kunde medverka genom att 

exempelvis fylla i en enkät eller bli intervjuade. Detta exkluderar stora grupper äldre 

med kognitiv nedsättning. Vi vill därför undersöka vad som kännetecknar vårdtagare 

med nedstämdhet på särskilt boende för att det ska upptäckas och att rätt åtgärd kan 

sättas in.  

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka samband mellan nedstämdhet och kön, ålder, 

kommunikationssvårigheter, smärta, sömnsvårigheter samt beteende- och psykiska 

symtom bland vårdtagare på särskilt boende.    
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Metod 

Urval 

Denna studie avgränsar sig till 575 vårdtagare som bor på särskilt boende i Umeå. Av 

dessa var 187 (32.7%) män och 384 (67.3%) kvinnor. Medelåldern bland vårdtagarna 

var 84,49 (SD= 7,667) år där den yngsta vårdtagaren var 62 år och den äldsta 104 år. 

Procedur 

Enkäten rör vårdtagarna på samtliga särskilda boenden i Västerbottens län och har 

skattats av vårdtagarnas kontaktpersoner som jobbar i den personnära vården på det 

särskilda boendet. Undersökningen utfördes i Västerbottens län i norra Sverige under 

maj 2013 som en tvärsnittsstudie. Det innebär att datainsamlingen skedde vid ett 

tillfälle under en kort tidsperiod (Polit & Beck 2010 s.239).  

 

Författarna av studien har använt tidskriften Journal of Advanced Nursing som 

riktlinje gällande formalia.  

Instrument 

Som grund för denna studie användes det redan befintliga instrumentet The Multi-

Dimensional Dementia Assessment Scale (MDDAS) (Sandman et al. 1988). 

Instrumentet mäter synnedsättning, hörsel, tal, ADL funktioner, beteendemässiga 

och psykologiska symptom och den fysiska och psykiska vårdtyngden för 

vårdpersonalen. MDDAS-instrumentet kompletterades med frågor relaterat till 

smärta. Vårdpersonalens uppfattning av den äldres fysiska och psykiska vårdtyngd 

mättes med en femgradig skala där ”1” indikerade minimal och ”5” maximal upplevd 

vårdtyngd. Ett ADL- index som baserades på fem frågor som resulterade i en 

sammanlagd poäng mellan 4 och 24. Ett högt värde visade på ett stort hjälpbehov. 

Beteendeindex baserades på 25 specifika beteendemässiga symtom och psykindex 

baserades på 14 specifika psykiska symtom. Dessa skattades hur frekvent var och ett 

av dessa symtom förekom hos en vårdtagare. Beteendeindex resulterade i en 

sammanlagd poäng mellan 0-75 och psykindex resulterade i en sammanlagd poäng 

mellan 0-42. Högt värde visade på fler och mer frekventa symtom. 

Orienteringsförmåga mättes med ett frågeformulär utvecklat av Gottfries och 
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Gottfries (Adolfsson et al. 1981) bestående av 27 ja och nej frågor. En sammanlagd 

poäng under 24, indikerar en kognitiv nedsättning hos vårdtagaren. 

En nedstämdhetsvariabel konstruerades med hjälp av två svarsalternativ på 

enkätfrågan som handlade om huruvida vårdtagaren upplevdes nedstämd eller ej. 

Svarsalternativen var “Ter sig tung i sinnet, dyster, kan avledas korta stunder” och 

“Kraftigt tung i sinnet, olycklighet, ej avledbar”. Vårdtagare som bedömdes uppvisa 

någon av dessa två definierades som nedstämd. 

 

Validitet och reliabilitet  

MDDAS har av Sandman et al. (1988) reliabilitetstestats. Resultatet av intrarater 

reliabilitetstestet blev ett Exact agreement in percent (ea%) på 78 och Cramer’s Phi 

0.60 och interrater reliablilitetstestet resulterade i ett ea% av 75 och Phi 0.64.  

GRS´s har en brytpunkt på 24 poäng och är validitetstestad mot Mini Mental State 

Examination (MMSE) (Folstein et al. 1975) med en sensitivitet på 90 % och en 

specificitet på 91 % (Sandman et al. 1988). 

Statistik 

Enkätmaterialet har analyserats med hjälp av SPSS Statistics 23 (IBM Corp. 2015). 

I första skedet gjordes oberoende univariata analyser med Chi2 på 16 olika variabler 

med nedstämdhet som beroende variabel. En stegvis logistisk regressionsanalys 

användes för att identifiera faktorer oberoende associerade till nedstämdhet och 

uppskatta oddskvoter (OR) och 95 % konfidensintervall (CI). Signifikansnivån i 

denna studie är var satt till <0,05. 

Etiska överväganden 

Huvudprojektet har granskats och godkänts vid Regionala Etikprövningsnämnden i 

Umeå (d.nr: 2012-464-31M). Det finns fyra forskningsetiska krav enligt 

Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet innebär att forskaren informerar de 

berörda om syftet med studien. Samtyckeskravet handlar om att deltagaren har rätt 

att bestämma över sin medverkan i aktuell studie. I förekommande fall fanns 

deltagare som på grund av olika sjukdomstillstånd inte var medvetna om sin 

medverkan i studien. I dessa fall bör försiktighet iakttas enligt Vetenskapsrådet 

(2002). Sett ur ett konsekvensetiskt perspektiv tycker vi att nyttan av att bedriva 

forskning på området överväger det eventuella obehag studiedeltagarna kunde 
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uppleva (SBU 2002). Vetenskapsrådet (2002) diskuterar även huruvida det är etiskt 

att inte forska på områden som kan förbättra de äldres hälsa. Studien bygger även på 

observationer, inte interventioner där forskaren gör förändringar som på ett eller 

annat sätt kan orsaka skada eller obehag för vårdtagarna. Studien var utformad så att 

ingen deltagare kunde identifieras, all redovisning har skett på gruppnivå, vilket 

stämmer överens med punk tre i de forskningsetiska kraven, konfidentialitetskravet. 

Det fjärde forskningsetiska kravet är nyttjandekravet. Det innebär att data som 

insamlats i projektet endast får användas i forskningsändamål. Materialet får endast 

utlånas till andra forskare som arbetar med samma etiska agenda som de forskare 

som utfört ursprungsarbetet har (Vetenskapsrådet 2002). 
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Resultat 

Urval 

Av 575 vårdtagare skattades 67 (11,7 %) som nedstämda och 508 (88,3 %) som ej 

nedstämda. Nedstämdhet förekom bland 18 (9,6 %) av männen jämfört med 48 (12,5 

%) av kvinnorna (p-värde 0,313). 

Resultatet visar att en signifikant högre proportion av vårdtagare som var nedstämda 

har smärta, problem med att äta, insomningssvårigheter och är ofta vaken nattetid 

jämfört med vårdtagare som ej var nedstämda. Nedstämda vårdtagare skattades även 

ha mer beteende och psykiatriska symtom samt en sämre ADL-förmåga jämfört med 

vårdtagare som ej var nedstämda. Resultatet visar även att nedstämda vårdtagare 

skattades ha en högre vårdtyngd jämfört med ej nedstämda vårdtagare. I övrigt 

framkom inga signifikanta skillnader (tabell 1). 
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Tabell 1. Samband mellan nedstämdhet och ålder, kommunikationssvårigheter, smärta, sömnsvårigheter samt 

beteende- och psykiska symtom, indelat efter nedstämda respektive ej nedstämda  

 Nedstämd Ej nedstämd p-värde 

Ålder [medel (SD)]  84,09 (7,580)  84,54 (7,731) 0,333 

Synnedsättning n (%) 4 (6,1) 51 (10,3) 0,378 

Hörselnedsättning n (%) 6 (9,1) 54 (10,8) 0,832 

Talsvårigheter n (%) 15 (24,6) 95 (20,6) 0,504 

Smärta n (%) 43 (71,7) 256 (55,2) 0,018 

Problem att äta n (%) 31 (46,3) 144 (28,3) 0,003 

Insomningssvårigheter n (%) 22 (34,4) 69 (14,1) <0,001 

Ofta vaken nattetid n (%) 17 (25,8) 55 (11,3) 0,002 

Sover ofta dagtid n (%) 33 (50,0) 215 (43,8) 0,358 

Tidigt uppvaknande n (%) 28 (41,8) 149 (30,5) 0,069 

Fysisk vårdtyngd [medel (SD)] 2,84 (1,47) 2.59 (1,37) 0,164 

Psykisk vårdtyngd [medel (SD)] 3,38 (1,35) 2.43 (1,26) <0,001 

Beteende. symtom [medel (SD)] 9,74 (8,06) 6.28 (5,99) <0,001 

Psykiska symtom [medel (SD)] 14,95 (7,42) 7,84 (5,40) <0,001 

ADL-index [medel (SD)] 14,76 (6,19) 15,25 (6,51) 0,564 

Orienteringsförmåga [medel (SD)] 16,55 (7,90) 15,59 (8,50) 0,435 
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För att analysera vad som främst kännetecknade personer med nedstämdhet gjordes 

en stegvis logistisk regressionsanalys med nedstämdhet som beroendevariabel och 

smärta, problem med att äta, insomningssvårigheter, vaken nattetid, fysisk 

vårdtyngd, beteende-index samt psyk-index som oberoende variabler. Den slutliga 

modellen visade att smärta, insomningssvårigheter samt psykiska symtom var 

oberoende associerade med nedstämdhet och förklarade mellan 13,9 till 26,9 % av 

variansen i nedstämdhet (tabell 2). 

Tabell 2. Logistisk regressionsanalys av faktorer associerade till nedstämdhet 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OR 95 % Cl p-värde 

Smärta  2,42 1,19 - 4,93 0,015 
Insomningssvårigheter 2,10 1,05 - 4,23 0,037 
Psykiska symtom 1,17 1,11 - 1,22 <0,001 



10 
 

Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka samband mellan nedstämdhet och kön, ålder, 

kommunikationssvårigheter, smärta, sömnsvårigheter samt beteende- och psykiska 

symtom bland vårdtagare på särskilt boende.    

Vårt huvudresultat visade att smärta, insomningsproblem och psykiska symtom var 

karakteristiska problem hos äldre med nedstämdhet. Prevalensen av nedstämdhet i 

vårt urval var 11,7 % vilket är en låg siffra jämfört med SBU:s (2015) uppskattning att 

20-25 % lider av depressiva symtom på Sveriges äldreboenden. 

Nedstämdhet och smärta 

Vårt resultat visade att 71,7 % av de nedstämda hade smärta vilket är högt i en 

internationell jämförelse. Två studier, en europeisk och en japansk (Lukas et al. 2013, 

Takai et al. 2014) som undersökte smärtprevalens på äldreboende visade att 48,4 % 

respektive 47,2 % hade smärta. Dessutom verkar det finnas väldigt stora skillnader 

mellan länder där en högre proportion finska vårdtagare (73,0 %) har smärta än 

Israeliska (19,8 %) och Italienska (23,0 %). Andelen deprimerade vårdtagare i dessa 

tre länder visade dock ingen större skillnad då det låg på mellan 30,1-35,9 % (Lukas 

et al. 2013). Detta indikerar en kraftigt ökad smärtproblematik i Finland jämfört med 

Israel och Italien. Detta skulle delvis kunna förklaras av kulturella skillnader när det 

gäller att rapportera om smärta eller skillnader i smärtbehandling länderna emellan. 

Att söka hjälp för depressionssymtom är inte alltid lätt. Studier visar att förutfattade 

meningar är vanliga mot patienter med depression och att de uppfattades mindre 

kompetenta och emotionellt instabila jämfört med patienter med ont i ryggen (Ben-

Porath 2002). I vissa kulturer är depression mindre accepterat och man kan se ett 

mönster där patienter söker för somatiska symtom när de i själva verket är 

deprimerade (Kleinman 2004). Sambandet mellan smärta och depression har visats i 

flertalet studier (Ganatra et al. 2008, Chen et al. 2011, & Takai et al. 2014). För äldre 

med kognitiv nedsättning och svårare smärtproblematik ökar risken för depression 

ytterligare (Kenefick 2004). Eftersom smärta begränsar den äldres rörelseförmåga 

och möjlighet till att delta i det vardagliga livet, kan den leda till social isolering 

(Takai et al. 2010). Denna isolering leder till en negativ framtidstro och nedstämdhet. 

Vidare är smärta ofta underbehandlat och försummat inom äldrevården vilket 

ytterligare bidrar till utvecklandet av depression hos de äldre vårdtagarna (Tse et al. 

2012). En ytterligare faktor som skulle kunna förstärka detta samband är att en 
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deprimerad person kan ha en förstärkt smärtupplevelse (Bookwala et al. 2003). En 

systematisk översikt baserad på 17 studier av Fishbain et al. (2014) visar att samtidig 

behandling mot smärta och depression hos personer med dessa symtom, ger en ökad 

positiv effekt på depressiva symtom jämfört med om man enbart behandlar 

depressionen. 

Nedstämdhet och insomningsproblem 

Resultatet i vår studie visar även att insomningsproblem var vanligare hos personer 

med nedstämdhet. Av de nedstämda hade 34,4 % insomningsproblem. Detta 

samband är föga förvånande då sömnproblem är ett av diagnoskriterierna för 

depression enligt DSM-5 (APA, 2013). I studien av Chan och Zeng (2010) 

undersöktes riskfaktorer för att utveckla depression hos äldre män i Kina.  Även här 

fanns ett signifikant samband mellan insomningsproblematik och depression (Chan 

och Zeng, 2010). De vanligaste sömnrelaterade problemen är enligt Joyce, Hauks och 

Keene (2001) att sova för mycket på dagarna, att vakna flera gånger på natten och 

insomningssvårigheter. Det här kan leda till trötthet, orkeslöshet, ökad ångestnivå, 

depression samt en ökad känslighet för smärta (Pandi-Perumal et al. 2002). En 

studie av Su et al. (2004) visade att personer med insomningsproblem hade tre 

gånger högre risk för depression än personer som inte hade insomningsproblematik. 

Samtidigt som personer med depression hade en signifikant ökad risk att ha 

insomningsproblem (Su et al. 2004). Det verkar alltså finnas en komplex relation 

mellan insomningsproblem och depression. I en metaanalys av icke-deprimerade 

personer med insomningsproblematik hade dessa personer en fördubblad risk att 

utveckla depression (Baglioni et al. 2011). En studie av Haynes et al. (2006) visar 

också på ett samband mellan depression och insomningsproblem, nämligen att 

deprimerade personer utan insomningsproblem har en högre känslighet för att 

utveckla sömnproblem orsakade av stressfaktorer, jämfört med ej deprimerade 

personer. Insomningsproblem kan även vara ett tidigt tecken på en antågande 

depression. I dessa fall kan åtgärder mot insomningsproblemen förebygga 

utvecklandet av en depression (Ford et al. 1989). 

Nedstämdhet och psykiska symtom 

Resultatet visar att äldre med frekventa psykiska symtom oftare skattades som 

nedstämda än personer med mindre frekventa symtom. De psykiska symtom som 
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observerades var till exempel “ledsen”, “gråter”, “ängslig och rädd”, ”orolig och 

rastlös”, “hallucinationer”, ”överaktiv och manisk” och ”lättretlig. Psykiska symtom 

presenterades i sin helhet och inte som enskilda symtom. Det framgick dock inte i 

resultatet vilka av de olika symtomen som var mest frekvent förekommande hos de 

nedstämda. 

Det kan ses som föga förvånande att en person som skattades som ledsen och 

gråtmild ofta kunde uppfattas som nedstämd. Ledsenhet är enligt Holmén et al. 

(1999) ett symtom som återfinns hos 10-19 % av de äldre. Vanligast var ledsenhet 

bland de äldre med kognitiv svikt. 

Oro och ångest visade sig vara vanliga symtom hos nedstämda. Forlani et al. (2014) 

visar i en studie på ett tydligt samband mellan oro och ångest och depression hos 

äldre, där 54 % av de deprimerade även hade ångestsymtom. En annan studie visar 

att generaliserat ångestsyndrom (GAD) ofta övergår i depression hos äldre 

(Schoevers et al. 2005). Orgeta (2014) visar dock att äldre personer med depressiva 

symtom kan ha nedsatt förmåga att känna igen känslor som exempelvis rädsla och 

ångest. 

Många studier visar även på ett starkt samband mellan mani och depression (Cassidy 

et al. 1998, Dilsaver et al. 1999, & Sato et al. 2002). Lättretlig var en annan punkt som 

observerades och har enligt en studie av Swann et al. (2001) ett starkt samband med 

psykomotorisk depression. De kallar symtomen för ”irritabel mani” och ju högre grad 

av dessa symtom desto högre grad av psykomotorisk depression hade deltagarna. En 

studie av Prakash et al (2009) där patienter separerats i grupper om maniska och 

deprimerade visade att 8,7 % i gruppen deprimerade hade hallucinationer.   

Teorianknytning 

Self-Efficacy teorin har utvecklats av Albert Bandura (Fossum 2007, s. 191). Teorin 

handlar om tron till den egna förmågan vid en specifik situation. En av faktorerna 

som påverkar graden av Self-Efficacy är en persons fysiska och psykiska 

förutsättningar för tilltron på sig själv (Fossum 2007, s.191-192). Utifrån denna teori 

borde personer som är nedstämda ha en lägre tilltro till den egna förmågan, alltså ett 

lågt Self-Efficacy enligt Rutledge et al. (2012). Det är därför av stor vikt att 

nedstämdhet upptäcks i tid och att rätt åtgärder sätts in, då det kan ha en stor 

påverkan på hur en äldre patient ser på sin förmåga att hantera fysiska och psykiska 

sjukdomar. Bland de nedstämda i vår studie var smärta, insomningsproblem och 
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psykiska symtom vanligare än hos de ej nedstämda. Tron till att kunna hantera till 

exempel smärta kan vara begränsad hos den äldre på grund av nedstämdheten. Här 

kan man utgå från vårdtagarens erfarenhet till hur denne hanterat smärta tidigare i 

livet och påminna om eventuella tidigare copingstrategier mot smärtan. Om 

vårdtagarens smärta tidigare blivit lindrat genom ökad fysisk aktivitet så bör denna 

åtgärd även öka vårdtagarens tro till sin egen smärthantering. Denna åtgärd kan öka 

vårdtagarens rörelsefrihet och på sikt minska nedstämdhet.  En studie av Soares och 

Gross (2000) visade att personer med smärtproblematik som inte var deprimerade 

hade en större tilltro till sin förmåga i smärthantering, jämfört med de deprimerade.   

Omvårdnadspersonal på äldreboenden har en viktig roll i att upptäcka och förebygga 

depression hos äldre personer. En studie av Davison et al. (2009) visade att 

personalens förmåga att upptäcka depressiva symtom var begränsad. En vanlig 

missuppfattning är att det tillhör det normala åldrandet att ha depressiva symtom 

(Davison et al. 2009). En studie av Ziervogel et al. (2005) visade att vårdpersonalen 

erhöll ett högre Self-Efficacy i arbetet med att upptäcka och hantera depressiva 

symtom hos äldre efter en utbildning om äldre och depression. Studien visade även 

på förbättrade attityder hos personalen relaterat till föreställningar om åldrande och 

depression. 

Begränsningar 
Med en kvantitativ metod vill man kunna studera och dra slutsatser utifrån stora 

populationer. För att göra det studerade vi den del av populationen som bor på 

särskilt boende i Umeå. Svarsfrekvensen i vår studie var 70,5 % vilket får anses som 

god. Det ger oss en god grund för att vi ska kunna generalisera vårt resultat. I en 

proxystudie som denna, där enkäten besvarats av vårdtagarnas kontaktpersoner, kan 

bortfallen bero på kontaktpersonernas prioriteringar snarare än på de enskilda 

vårdtagarnas fysiska eller psykiska tillstånd. Vår avgränsning till vårdtagarna på 

särskilda boenden i Umeå kan dock göra resultatet mindre representativt jämfört 

med riket som helhet, då det är en geografisk begränsning som exkluderar landsbygd 

och storstäder. Vi tror dock inte att denna avgränsning påverkar huruvida urvalet är 

representativt för hela landet i någon större utsträckning. Det finns ingen tydlig gräns 

för hur stort urvalet bör vara för att man ska kunna dra slutsatser (Polit & Beck 2013 

s.181). Vårt urval på 575 vårdtagare överstiger med god marginal urvalen i många av 
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de kvantitativa studierna vi tagit del av. Vår signifikansnivå på <0,05 är vanlig och 

oftast tillräcklig (Eliasson 2006 s.111).  

 

Instrumentet MDDAS låg till grund för de flesta delarna ur enkäten som vi har 

använt oss av. MDDAS har genomgått reliabilitetstest med Cramer´s Phi och ”exact 

agreement in procent” (Sandman et al. 1988) med godkänt resultat. Detta talar för att 

instrumentet som används är valid och reliabelt.  

Den centrala frågan i enkäten berör utifall vårdtagaren är nedstämd eller ej. 

Kontaktpersonen ombads “beskriva sin upplevelse av nedstämdhet” hos vårdtagaren. 

Frågan har fyra svarsalternativ; “Ej nedstämd”, “Något nedstämd, men fullt 

avledbar”, “Ter sig tung i sinnet, dyster, kan avledas korta stunder”, och “Kraftigt 

tung i sinnet, olycklighet, ej avledbar”. De vårdtagare som i studien betraktas som 

“nedstämda” är de som skattades med “Ter sig tung i sinnet…..” och Kraftigt tung i 

sinnet……”, övriga betraktade vi som ej nedstämda. De “nedstämda” vårdtagarna 

bedömdes alltså så tunga i sinnet och svåra att avleda att de i praktiken kan anses ha 

en depressiv läggning. Om vårdtagarna som skattades som nedstämda i själva verket 

hade en depressionsdiagnos vet vi dock inte. Vi har inte heller berört om de 

behandlas farmakologiskt mot depression, smärta eller sömnbesvär eftersom data för 

detta ej förelåg.  

 

Kontaktpersonerna instruerades att skatta vårdtagarna utifrån hur de upplevt dessa 

den senaste veckan. Kontaktpersonerna har inte nödvändigtvis någon information 

om antidepressiv medicinering eller vilka diagnoser vårdtagarna har. Det kan även ha 

inträffat händelser i vårdtagarens vardag den senaste tiden som påverkar dennes 

sinnesstämning positivt eller negativt. Skattningens tidpunkt skulle också kunna 

påverka svaren då vissa personer har mer depressiva symtom under vinterhalvåret då 

de utsätts för mindre solljus (Cancro 2011). Att enkäten besvarats av 

kontaktpersonerna ser vi som en styrka då detta är en förutsättning för att samtliga 

vårdtagare ska kunna skattas. Exkluderar man en del vårdtagare som inte är kapabla 

att fylla i en enkät så får man inte heller ett representativt urval. Däremot skulle 

svaren säkert se annorlunda ut om vårdtagarna själva fick besvara enkäten, då det är 

de som känner till sitt eget mående bäst.    
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Etisk och samhällelig reflektion 

Människovärdet är den första och viktigaste principen i sjukvården enligt riksdagen 

(Socialstyrelsen, 2007). Denna del belyser alla människors lika rätt till vård 

oberoende av personliga egenskaper och samhällsfunktion. Äldre personer som är 

nedstämda med kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårare att förmedla vad de 

känner och upplever. Deras upplevelse bygger ofta på observationer av anhöriga eller 

vårdpersonal. Denna stora grupp av ”tysta” personer kan hamna i lidande och 

utanförskap eftersom de bedöms objektivt och därför riskerar att inte få den 

behandling eller vård de har rätt till enligt människovärdesprincipen. Den andra 

etiska principen menar att de som har störst behov av vård, ska erhålla mest resurser 

(Socialstyrelsen, 2007). Äldre människor på särskilda boenden är en vård- och 

resurskrävande patientgrupp som därför ofta är i fokus när besparingar genomförs 

inom sjukvården och därför riskerar att få bristfällig vård och omsorg. Relationen 

mellan kostnad för en åtgärd och dess effekt handlar den tredje etiska principen om 

(Socialstyrelsen, 2007). SBU (2015, s. 123) rapport från andra länder visar att 

depression medför stora kostnader för samhället då sjukdomen ofta samverkar med 

annan sjuklighet. Samsjuklighet med depression fördubblar samhällets kostnader. En 

samsjuklighet mellan smärta och nedstämdhet borde enligt detta resonemang 

åtgärdas effektivare, då det både kan spara pengar för samhället och minska lidandet 

för den enskilde personen. Förutom lidande för den enskilde kan även anhöriga 

påverkas. Stjernswärd och Östman (2008) beskriver i en studie situationen för 

anhöriga till deprimerade. De upplever ofta situationen som stressig och att de inte 

fullt ut har möjlighet att leva sina egna liv. Att hela tiden känna att man behöver 

finnas till hands tog mycket energi och påverkade övriga relationer i hög grad. 

Anhörigvård syns inte direkt i samhällets kostnader för äldrevård. Däremot kan det 

indirekt sätta spår genom den ohälsa som anhörigvårdare ibland drabbas av.   

Konklusion 
Studien visar att smärta, insomningsproblem och psykiska symtom är faktorer som 

oberoende av varandra karakteriserar nedstämda äldre på särskilt boende. Detta 

samband är viktigt för vårdpersonal att känna till då många äldre saknar förmågan 

att uttrycka det de känner och upplever. Dessa samband kan även vara relevanta för 

medicinskt ansvarig personal vid val av åtgärd. 
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Betydelse för omvårdnad 

Distriktssköterskan möter i regel den äldre patienten i ett mottagningsrum på en 

vårdcentral eller i den äldres hem. Vid misstanke om nedstämdhet eller depression 

kan det underlätta för distriktssköterskan att ha tillgång till ett frågeformulär som är 

anpassat för en arbetssituation där tid är en bristvara. Eftersom nedstämdhet och 

depression är komplexa tillstånd behövs verktyg för att kunna göra en tydlig 

bedömning. Enligt Fried och Nesse (2015) finns det cirka 1000 olika kombinationer 

av symtom som kan leda till en depressionsdiagnos. Bedömningsformuläret kan 

bygga både på frågor och på observationer, eftersom en del äldre kan ha kognitiva 

funktionsnedsättningar. Formuläret kan även visa på vanliga karakteristika vid 

nedstämdhet hos äldre som enligt vår studie är smärta, insomningsproblem och 

psykiska symtom.   

Vidare forskning behövs för att utreda vilka åtgärder som vårdpersonal vidtar för att 

förbättra livssituationen för nedstämda vårdtagare, och effekten av dessa åtgärder.   
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