
 

1 

 

         Examensarbete 

Filosofie kandidatexamen 

Effekten av reminiscens- och musikterapi hos deprimerade äldre på 
äldreboende 

En litteraturöversikt 

 
 
The effect of reminiscence- and music therapy for depressed older 
people in nursing homes 
 
A Literature Review 
 
 

 

Examensarbete nr:

Författare: Felicia Haglöf & Caroline Larsson  

 

Handledare: Liselotte Åström  

Examinator: Jan Florin 

Granskare: Charlotte Hillervik 

 

Ämne/huvudområde: Omvårdnad  

Poäng: 15 högskolepoäng  

Betygsdatum:   

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



 

2 

 

ABSTRACT (Sammanfattning) 

Syftet Att undersöka vilken effekt reminiscens- och musikterapi har på äldre deprimerade 

personer på äldreboende. Metod: Litteratursökning utfördes i databaserna CHINAL, Medline, 

Psycinfo samt Scopus. Till grund för resultatet valdes n=13 artiklar med kvantitativ design. 

Urvalet av artiklarna till resultatet har utförts med hjälp av inklusionskriterier, relevant 

abstract och publicerade mellan 2000-2013. Artiklarna skulle motsvara syfte och 

frågeställningar samt uppfylla hög eller medelpoäng i kvalitetsgranskningen. Resultat: 

Reminiscensterapi kunde reducera och minska depressiva symtom hos äldre personer på 

äldreboende. Musikterapi kunde också vara en effektiv åtgärd för att minska depression hos 

äldre personer på äldreboende. Ett annat resultat som framkom var att sömnen kan förbättras 

av musikterapi. Slutsats: Reminiscens- och musikterapi kunde minska depression hos äldre 

personer som bor på äldreboende, genom att musik stimulerar limbiska systemet och 

reminiscensterapin låter de äldre att återberätta och leva på nytt genom sina minnen. Det kan 

vara värdefullt för de äldre att vårdgivare på äldreboende lär sig grunder för reminiscens och 

musikterapi för att kunna använda det i den dagliga vården av de äldre för att minska 

depression men även som en förebyggande åtgärd.   

 

Nyckelord: Depression, musikterapi, reminiscensterapi, äldre, äldreboende. 

Keywords: Depression, music therapy, reminiscence therapy, elderly nursinghome, 
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1. Introduktion 

1.1 Depression 

Nästan alla människor genomgår någon gång i livet en fas av nedstämdhet. I de flesta fall 

klarar personerna av situationen själva, samtidigt som andra går in i en depression. Depression 

är vanligt förekommande i Sverige samt övriga delar av världen.  Ungefär 5 % av 

befolkningen uppskattas någon gång drabbas av akut depression och var fjärde man och 

varannan kvinna kommer någon gång under sin livstid att behöva behandling för depression. 

Av alla personer som drabbas av depression anses 10-20 % vara av kronisk art. Om personen 

tidigare haft en depression är risken att åter insjukna 50 % (Skärsäter, 2009). 

 

 Depression kan utvecklas i alla åldrar men blir allt vanligare med stigande ålder. Symtom på 

depression är; minskad energi, aggressivitet, minskad glädje och intresse, hopplöshet, 

nedstämdhet, ångest, nedsatt självkänsla, aptitlöshet, sockersug och sömnproblem. Vidare kan 

personen även uppleva avtagande av själsliga eller kroppsliga funktioner, svårigheter att ta sig 

för med det vanliga i vardagen, koncentrationssvårigheter, glömska, obeslutsamhet, 

återkommande tankar på döden, självmordsförsök eller självmord. Beroende på ålder och kön 

så kan människor uppvisa olika symtom vid depression. Sjukdomens karaktär kan variera från 

lätt till svår depression (Skärsäter, 2009). För att ställa diagnosen depression måste personen 

ha symtomen förlust av glädje och/eller nedstämdhet samt minst fyra av ovanstående symtom 

dagligen i minst två veckors tid (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2008). Depression 

föregås ofta av en utlösande händelse. Det kan vara olika former av kriser i familjen eller 

äktenskapet. Det kan även vara livsstilsproblem eller en krävande arbetsbelastning. Det finns 

även biologiska förklaringar till varför en depression uppkommer. Det kan handla om 

hormonrubbningar, förändringar i halten av hjärnans signalsubstanser eller störningar i olika 

biorytmer (Skärsäter, 2009). 

 

1.2 Depression hos äldre 

Av äldre personer över 65 år drabbas cirka 15 % av en depression (Westergren, 2011).  

Hos den äldre människan kan det finnas psykologiska men också biologiska förklaringar till 

varför en depression uppkommer. Efter en ålder av 65 år försvinner sakta viktiga 

signalsubstanser i hjärnan. Många äldre får uppleva stora förändringar i sitt liv då man vid 65 

års ålder går i pension och därmed förlorar sin yrkesidentitet och då även delar av sitt sociala 

sammanhang. Personens livskamrat kan bli sjuk eller avlida. Detta är faktorer som kan 
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påverka/utlösa att den äldre patienten blir deprimerad. Det kan i många fall vara svårt att 

ställa rätt diagnos på äldre personer med depression och det beror på att de ofta uppvisar en 

depression på ett mer atypiskt sätt. De klassiska symtomen för depression är symtom som 

nedstämdhet och minskad livsglädje. De äldre visar upp mer kroppsliga symtom, det kan vara 

huvudvärk, trötthet, yrsel och smärta. Detta leder till att symtomen i många fall blandas ihop 

med det normala åldrandet (Skärsäter, 2009). Westergren (2011) skriver att av 1500 personer 

per år som begår självmord är drygt en tredjedel av dessa över 75 år och den största 

riskgruppen är män. Depression anses fortfarande vara underbehandlat framförallt hos äldre 

personer och detta beror troligtvis på att äldre har mindre karaktäristiska symtom.  

 

Många äldre personer lider även av fysiska sjukdomar vilket ökar risken att drabbas av en 

depression (Lage- Barca, Selbaek, Laks & Engedal, 2009; Skärsäter, 2009). Somatisk 

sjukdom kan medföra att personens sociala liv blir förändrat vilket kan vara en bidragande 

orsak till att patienten blir deprimerad. Personer som drabbats av stroke och till följd av detta 

drabbats av afasi, språksvårigheter eller svårigheter att förstå tal är en särskilt utsatt grupp 

som löper stor risk att drabbas av depression (Skärsäter, 2009).  

 

1.3 Depression på äldreboende 

Idag finns möjligheten för äldre personer att flytta in på ett äldreboende då de inte klarar av att 

bo hemma längre på grund av svårigheter i det dagliga livet (Nygren & Lundman, 2009).  I 

Sverige är det kommunerna som har det övergripande ansvaret för vård och stöd för äldre. 

Kommunernas vård och omsorg regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen 

(SOL) och lagen om stöd och service (LSS) (Gynnerstedt & Schartau, 2000). Definitionen på 

svårigheter i det dagliga livet speglar sig i komplikationer med att klara matlagning, städning 

och sin aktiva dagliga livsföring (ADL) själv. Det kan bero på att personen har sjukdomar 

som begränsar möjligheten att klara sig självständigt (Nygren & Lundman, 2009). Drageset, 

Eide och Ranhoff, (2010) menar att personer som behöver hjälp med sin ADL har högre 

förekomst av depression och depressiva symtom. Liknande resultat återfinns i en studie av 

Lage- Barca et al. (2009) som även de menar att en stor riskfaktor för att drabbas av 

depression är att personen är beroende av hjälp för att klara sin ADL. Vidare menar de även 

att de depressiva symtomen minskade ju äldre patienterna var då risken för att drabbas av 

depression minskade med 36 % för varje 10:e år personen åldras.  
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Ungefär 30-40 % av de äldre personer som bor på ett äldreboende uppskattas vara 

deprimerade (Skärsäter, 2009). Drageset et al. (2010) visar på hög förekomst av depression på 

äldreboenden då att mer än hälften av 227 personer lider av depressiva symtom.  I en studie 

gjord av Bagley et al. (2000) visar även den på en hög förekomst av depression på 

äldreboenden då 107 av 245 personer på äldreboenden klassades som deprimerade.  

 

I en taiwanesisk studie förekom en hög procentuell förekomst av depression då 81,1% av de 

äldre personerna på äldreboenden klassades som deprimerade. I studien framkom att 

förekomsten av kronisk sjukdom, vistelselängd på äldreboende, ohälsa, minskat socialt stöd 

från sjuksköterskor, rumskamrater, dålig eller obefintlig kontakt med familj var bidragande 

orsaker till depression (Lin, Wang & Huang, 2006). 

 

I en annan studie gjord av Choi, Ransom och Wyllie, (2008) undersöktes de äldres välmående 

på äldreboenden. I studien framkom det att 6 av 65 äldre personer på äldreboenden hade en 

positiv inställning till att flytta dit samtidigt som de resterande 59 personerna redan innan 

flytten börjat utveckla en depression. Efter att författarna intervjuat patienterna på 

äldreboendena kunde slutsatsen dras att grunden till depression var att de äldre kände sig 

begränsade i sin ADL. Synpunkter som att de inte kunde gå och handla självständigt längre 

eller inte kunna plantera blommor i trädgården längre upplevdes av de äldre som bidragande 

orsaker till depression. Enligt Florin (2009) så har sjuksköterskan har en central roll i att 

främja den äldre personens förmåga att klara sin ADL självständigt. Om den äldre personen 

har svårigheter i att klara sin ADL finns omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan utforma 

i syfte att förbättra personens ADL. 

 

1.4 Kunskaper om depression och omvårdnadsåtgärder 

 I en studie av Mellor, Davison, McCabe och George, (2008) framgår tydligt att det fanns 

bristande kunskaper hos vårdpersonal om depression på äldreboenden. Studien omfattade 

intervjuer från vårdtagare och dess närstående om hur de upplevde personalens kunskaper och 

kännedom om depression. Flera av de berörda menade att för få i personalen visste hur de 

skulle agera och uppmärksamma symtom. I en studie av Mellor et al. (2007) framkom att 

vårdpersonalen hade bristande kunskaperna om depression. Författarna har utgått från 

intervjuer med äldre personer på äldreboende och de äldre upplevde att personalens kunskaper 

om depression var bristfällig. De äldre menade att personalen bör läras att observera symtom.  
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Bristande kunskaper förelåg hos vårdpersonal då mer än hälften av 320 deltagare uppgav att 

de inte fått någon utbildning om depression och dess symtom. De personer som hade 

genomgått utbildning påpekade vikten av att åtgärder vidtogs (Mellor et al., 2009). Av 332 

vårdgivare hade 26 vårdgivare genomgått utbildning i prevention, orsaker till depression och 

åtgärder för depression (Bagley et al., 2000). Vårdpersonal med bristande kunskaper om 

depression kan läras upp genom en 12 timmars intensivkurs om depression. Resultatet av en 

sådan kurs har visat ett markant förbättrade i hur vårdpersonalen tolkar och bemöter patienten 

(Mayall, Oathamshaw, Lovell och Pusey, 2004). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att främja hälsa och förebygga/åtgärda ohälsa. Detta kan 

göras genom omvårdnadsåtgärder som innebär en behandling, aktivitet eller procedur som 

avser att uppnå förbättring av en omvårdnadsdiagnos som sjuksköterskan är ansvarig för 

(Björvell & Thorell- Ekestrand, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan samt övrig 

vårdpersonal har kunskap om det normala åldrandet, konsekvenser och symtom av 

depression. Detta är en förutsättning för att patienten skall få rätt vård och behandling för sin 

depression (Skärsäter, 2009).  

 

 Inom äldrevården har sjuksköterskan genom att främja hälsa och förebygga ohälsa en viktig 

del i ett gott åldrande för de äldre personer som lever på ett äldreboende.  KASAM, vilket 

innebär en känsla av sammanhang, har en viktig betydelse för ett gott åldrande. Att 

vårdpersonal arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och därmed stöttar de resurser som finns 

hos patienten kan vara en strategi för att främja eller bibehålla känsla av sammanhang hos den 

äldre. Om den äldre upplever en hög grad av känsla av sammanhang ökar det även personens 

uppfattning av hälsa positivt. Ett tydligt samband finns mellan känsla av sammanhang och 

psykisk hälsa hos äldre personer. När äldre personer blir sjuka är det viktigt att sjuksköterskan 

genom omvårdnadsåtgärder kan hjälpa personen att finna eller bevara sin känsla av 

sammanhang (Nygren & Lundman, 2009). 

 

 De omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använder sig av skall utgå ifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Florin, 2009). Sjuksköterskan har en central roll i att medverka vid 

bedömning av åtgärder för den äldre. Äldre personer som lider av psykisk ohälsa har många 

gånger även somatiska sjukdomar, vilket även medför att personen har många läkemedel. Det 

är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om att läkemedelsbehandling mot depression ofta 
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är ett förstahandsalternativ men att depression även kan avhjälpas med andra fysiska och 

sociala omvårdnadsåtgärder (Skärsäter, 2009). Draper, (2000) påpekar i sin studie att 

sjuksköterskan bör överlägga att använda icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder på äldre 

personer med mildare till måttlig depression. 

 

1.6 Reminiscens och musikterapi 

Exempel på icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder är reminiscens- och musikterapi. 

Reminiscens innebär att på ett personligt och meningsfullt vis återberätta gamla minnen ifrån 

sitt liv i en tillåtande och öppen atmosfär. Det finns olika former av reminiscens och det 

främsta målet med reminiscens är att höja livskvalitén hos de äldre som deltar. Reminiscens 

kan användas som en social aktivitet för de äldre men kan även fungera bra i terapeutiskt 

syfte. Reminiscens kan genomföras i grupp eller individuellt och kan vara mer eller mindre 

strukturerat. De två vanligaste formerna av reminiscens är integrerande och instrumentell 

reminiscens. Integrerande reminiscens syftar till att personen ska acceptera negativa händelser 

i det förflutna och därmed finna mening och värde i livet. Instrumentell reminiscens syftar till 

att personen skall minnas strategier för att lösa svåra situationer samt målinriktade aktiviteter 

för att uppnå sina egna mål (Karimi et al., 2010). Sjuksköterskan samt övrig vårdpersonal kan 

uppmuntra patienter till reminiscens i vardagen genom att bjuda in de äldre till gemensamt 

kafferep och där tillsammans tala om gamla minnen. Detta är en enkel och kostnadseffektiv 

omvårdnadsåtgärd (Gynnerstedt & Schartau, 2000). Att införa reminiscens i de äldres ADL 

kan vara en god omvårdnadsåtgärd då reminiscens kan syfta till att de äldre får se tillbaka på 

sitt liv och finna en meningsfullhet och helhetssyn (Skärsäter, 2009). 

 

Att använda musikterapi kan vara en god omvårdnadsåtgärd då musik ger personen 

möjligheten att kommunicera och öppna sig. Musiken har även en emotionell och intellektuell 

påverkan. Forskning visar att musik påverkar blodtryck, puls, andningsfrekvens och kan 

därför ses som en bra omvårdnadsåtgärd (Källberg, 2003-2010). Världsorganisationen för 

musikterapi (WFMT) menar att musikterapi innebär att en musikterapeut använder sig av 

musik i olika former för att främja och möjliggöra kommunikation, mobilisering, inlärning 

och syftar till att tillgodose fysiska, mentala, sociala, emotionella och kognitiva behov. 

Musikterapi har som mål att individen som deltar i musikterapin ska kunna utveckla resurser 

och/ eller återfå förlorade funktioner. Musikterapi kan ges individuellt samt i grupp och kan 
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användas i förebyggande syfte, rehabilitering eller som behandling (Förbundet för musikterapi 

i Sverige, 2003-2010) 

 

 Musik är för många en lustfylld stimulans och att möjliggöra musikupplevelser i vardagen 

kan vara en omvårdnadsåtgärd sjuksköterskan kan använda sig av och som för den äldre 

resultera i harmoni (Asp & Ekstedt, 2009). Både musik och reminiscens har en sak 

gemensamt och det är att de båda påverkar minnet. Musik kan användas i reminiscensen som 

en så kallad ”trigger”, de vill säga en minnesväckare som skall fungera som en hjälp att 

minnas (Gynnerstedt & Schartau, 2000). 

 

1.7 Problemformulering 

Allt fler äldre lider av psykisk ohälsa i form av depression (Adler et al., 2008). På dagens 

äldreboenden bor personer som är i behov av hjälp för att klara det dagliga livet och många av 

dessa lider av depression. Äldre personer har ofta flera sjukdomar vilket också innebär flera 

läkemedel. Det kan då vara av vikt för dessa äldre personer att det finns icke farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder att använda sig av istället för läkemedel (Skärsäter, 2009). Reminiscens 

och musikterapi är exempel på sådana som kan användas som ADL i vardagen och utövas av 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal och uppsatsförfattarna till denna litteraturöversikt vill 

undersöka dess effekt på äldre deprimerade personer på äldreboende.  

 

1.8 Syfte 

Att undersöka vilken effekt reminiscens- och musikterapi har på äldre deprimerade personer 

på äldreboende. 

 

1.9 Frågeställning 

1. Vilken effekt har reminiscensterapi hos äldre deprimerade personer på äldreboende? 

2. Vilken effekt har musikterapi hos äldre deprimerade personer på äldreboende? 

 

1.10 Definition av centrala begrepp 

Författarna kommer i arbetet att använda sig av begreppet äldre som innebär att personen är 

över 65 år (Andersson, Hägg, & Malmberg, 2009). Med begreppet äldreboende syftar 

författarna till ett boende där äldre personer bor som är i behov av vård och stöd för att klara 

det dagliga livet (Granfeldt, 2012; Socialstyrelsen, u.å.) Vårdpersonal är en grupp människor 
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som arbetar under en gemensam huvudman.  I detta arbete syftar författarna till 

undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar på äldreboende (Socialstyrelsen, 2002). 

Reminiscens är ett begrepp som innebär att de äldre deprimerade får på ett personligt och 

meningsfullt vis återberätta gamla minnen ifrån sitt liv i en tillåtande och öppen atmosfär 

(Gynnerstedt & Schartau, 2000). Begreppet musikterapi är en omvårdnadsåtgärd som främst 

en musikterapeut använder sig av, men även införande av det av vårdpersonal är möjligt. 

Musik av olika slag kan främja fysiska, emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov. 

(Källberg, 2003-2010). 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Examensarbetet är en sammanställning av tidigare forskning i form av en litteraturstudie.  

2.2 Urval av litteratur 

För att finna underlag till litteraturstudien har sökningar i databaserna CINAHL, Medline, 

psycinfo, scopus genomförts för att finna relevanta vetenskapliga artiklar. Sökord som 

uppsatsförfattarna har använt sig av är; depression, elderly, aged, therapy, intervention, 

homes for aged, nursing home, statistics, long term care, nursing interventions, care measure, 

knowledge, nursing reminiscense therapy, music therapy. För att finna relevanta artiklar har 

sökorden kombinerats. Uppsatsförfattarna valde att inkludera vetenskapliga artiklar från år 

2000 och framåt där forskning kring depression och dess åtgärder genomförts på äldre 

personer som är 65 år och äldre på äldreboenden. Artiklar som publicerats före år 2000 har 

exkluderats på grund av att uppsatsförfattarna anser att dessa är gamla då forskningen inom 

området hela tiden går framåt. Artiklar gällande äldre personer som fortfarande bor hemma 

och inte har ett behov av hjälpinsatser har exkluderats då de inte överensstämmer med syfte 

och frågeställningar. Artiklar som inte uppfyllde kvalitétskraven medel eller hög kvalitét efter 

granskning exkluderades. Till introduktionsdelen valdes 10 artiklar och till resultatdelen 16 

artiklar. Av dessa artiklar till resultatdelen var 16 av kvantitativ design och 0 av kvalitativ 

design. Tre artiklar exkluderades här då de inte svarade på arbetets syfte och frågeställningar. 

Till resultatet valdes slutligen 13 artiklar, se tabell 1. 
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Tabell. 1 Urval av artiklar som ligger till grund för resultatet. 

 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat 

n=13 

CHINAL Depression 

AND nursing 

interventions 

986  10 0 

CHINAL Depression 

AND nursing 

interventions 

AND aged 

401  5 0 

CHINAL Depression 

AND nursing 

interventions 

AND homes for 

aged 

79 4 0 

CHINAL Depression 

AND eldery 

AND 

interventions 

357 14 0 

CHINAL Depression 

AND eldery 

AND music 

19 4 2 

CHINAL Depression 

AND 

reminiscence 

therapy AND 

nursing homes 

12 3 1 

CHINAL Depression 

AND nursing 

homes 

737 24 0 

CHINAL Depression 

AND elderly 

AND 

reminiscence 

9 4 1 

CHINAL Depression 

AND old age 

AND 

reminiscence 

19 7 1 

PSYCINFO Depression 

AND activity 

intervention OR 

nursing 

intervention 

643 12 0 
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AND nursing 

homes 

PSYCINFO Depression 

AND eldery 

9849 13 0 

PSYCINFO Depression 

AND Nursing 

interventions 

AND homes for 

aged 

355 7 1 

MEDLINE Depression 

AND care 

measure AND 

homes for aged 

61 9 2 

MEDLINE Depression 

AND activity 

intervention 

AND homes for 

aged 

26 6 1 

SCOPUS Depression 

AND nursing 

homes and 

interventions 

limit: nursing 

limit: article 

Limit: English 

190 10 4 

SCOPUS Depression 

AND 

intervention 

AND nursing 

homes 

728 6 0 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Arbetet inleddes med att författarna tillsammans samt enskilt sökte artiklar. För att finna 

relevanta artiklar som motsvarade syfte och frågeställningar söktes artiklar i fyra olika 

databaser. När sökningen gav fler än 50 träffar bestämde författarna tillsammans att läsa 

titlarna från de första 20 sidorna i sökningen. Abstract på artiklarna vars titlar motsvarade 

syftet och frågeställningar lästes var och en för sig. När författarna läst abstract bedömdes var 

artikeln var för sig om denne var relevant eller inte. Uppfattades abstractet som relevant, 

lästes hela artikeln och de artiklar som ansågs relevanta diskuterades därefter tillsammans. 

Vidare utfördes en kvalitétsgranskning enskilt. Artiklarna delades upp emellan författarna och 

granskades. För att se att granskningen som gjorts var likvärdig granskades två av artiklarna 

ytterligare en gång, då av den andra författaren. Tillsammans lästes resultaten i artiklarna för 

att sedan sammanställas i resultatsdelen. 
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2.4 Analys 

För kvalitetsgranskning av artiklarna har en modifierad version av Willman, A., Stoltz B. & 

Bahtsevani, C. (2006)  och Forsberg, C. & Wengström Y (2008) använts. 

Kvalitetsgranskningen bestod av två granskningsmallar, en för kvantitativa artiklar och en för 

kvalitativa artiklar. I den kvalitativa granskningsmallen fanns 25 frågor med maxpoäng 25.  I 

den kvantitativa granskningsmallen fanns 29 frågor här med maxpoäng 29. Uppsatsförfattarna 

har använt sig av den kvantitativa granskningsmallen då det var den som var aktuell, se tabell 

2. För analys av artiklarnas resultat sökte uppsatsförfattarna i tabeller och resultattext i 

artiklarna som låg till grund för resultatdelen i denna litteraturöversikt. I artiklarna eftersöktes 

svar på frågeställningarna och det som uppfattades som relevant ströks under med 

understrykningspenna. Vidare jämfördes resultaten som hittats i artiklarna för att finna 

likheter samt olikheter.  

 

Tabell 2. Kvalitetsgranskning 

 Låg Medel Hög 

Kvantitativ 0-16 poäng 17-22 poäng 23-29 poäng 

( Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid litteraturöversikter krävs ej etiskt tillstånd varför detta ej finns angivet. Vidare 

eftersträvade författarna att ha ett etiskt reflekterande arbetssätt, förhålla sig objektiva till 

resultatet för att presentera ett så sanningsenligt resultat som möjligt (Forsberg & Wengström, 

2008). 

  

3. Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt innehöll 13 artiklar varav samtliga med kvantitativ design, 

se tabell 3. I studien användes 11 artiklar med hög kvalité samt 2 artiklar med medelhög 

kvalité. I denna litteraturöversikt hade 11 av artiklarna använt sig av en försöksgrupp och en 

kontrollgrupp i sin studie för att kunna jämföra effekten av interventionen. Resultatet har 

presenterats utifrån frågeställningen med Musik och Reminiscens som två underrubriker. För 

att mäta depressionsnivåerna hos deltagarna har 9 artiklar använt sig av mätinstrumentet 

Geriatric Depression Scale (GDS). Vidare har 2 artiklar använt sig av Center for 

epidemiological studies depression scale (CDS-D) och resterande 2 artiklar har använt sig av 
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Dementia mood assessment scale (DMAS) samt Depression, anxiety, stress scale (DASS-21). 

Samtliga artiklar har gjort mätningar före samt efter intervention för att kunna påvisa 

eventuella skillnader.  

 

3.1 Musik 

I studier gjorda av Chan et al. (2009); Chan, Chan & Mok, (2010); Koike et al. (2011); 

Mohammandi, Shahabi och Moradi- Panah, (2011)  har författarna studerat musikens effekter 

mot depression. I samtliga studier kunde tydliga förbättringar av depressionen ses genom att 

de depressiva symtomen minskade.  

Mohammandi, Shahabi och Moradi- Panah, (2011) såg även förbättringar i ångest och 

stressnivåer hos de äldre.  

 

I studier gjorda av Chan, Chan & Mok, (2010); Koike et al. (2011) undersöktes effekten av 

lugn musik samt effekten av vibroakustisk musikterapi där det framgick att musiken hade en 

positiv inverkan på pulsfrekvensen som sjönk. De båda studierna visade även att 

sömnkvalitén förbättrades, varav i en studie förbättrades sömnkvalitén med 80%.. 

 

3.2 Reminiscens 

I studier av Wang, (2004); Wang, Hsu, och Chen, (2004); O’Rourke, Cappeliez & Claxton, 

(2011); Jones, (2003); Kellam- Stinson, Young, Kirk och Walkers, (2010); Chao et al. (2006); 

Chiang et al. (2009); Karimi et al. (2010); Kellam- Stinson & Kirk, (2005) kunde tydliga 

förbättringar av depression ses efter att de äldre genomgått reminiscensterapi.  

 

Reminiscensterapi kunde även leda till ökad livskvalité samt förbättrad psykiskt välmående 

hos de äldre (Jones, 2003; Chao et al., 2006; Chiang et al., 2009). 

 

I studien av Wang, (2004) undersöktes och jämfördes effekten av reminiscensterapi på äldre 

personer boende hemma och på äldreboende. De äldre personerna som bodde på äldreboenden 

visade tydliga förbättringar i de depressiva symtomen efter perioden av reminiscensterapi. 

Ingen signifikant skillnad i de depressiva symtomen kunde ses efter reminiscensterapin hos de 

äldre som bodde i det egna hemmet.  

 

Jones, (2003); Kellam- Stinson, Young, Kirk och Walkers, (2010) kom i sina studier fram till 

samma resultat vilket var att kvinnors depressionsnivåer sjönk efter deltagande i 
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gruppreminiscens. Jones, (2003) kom även fram till att en signifikant skillnad förekom mellan 

försöksgruppen och kontrollgruppen då kvinnorna i försöksgruppen erhöll reminiscensterapi 

och resulterade i minskade de depressiva symtom.  

 

I Chao et al. (2006) studie framgick det att gruppreminiscensterapi i större utsträckning kunde 

påverka de äldre positivt genom att stärka deras självkänsla. För att komma fram till ett 

resultat användes bland annat GDS-S (Geriatric Depression Scale-Short Edition) där 

graderingen var 0-15 poäng. Ju högre poäng den äldre fick desto djupare depression hade hon. 

 

I en studie gjord av Chiang et al. (2009) studerades effekten av reminiscensterapi avseende 

depression, välmående och ensamhet på män boende på äldreboende. Deltagarna i 

experimentgruppen n=45 hade före terapin en depressionsnivå på 19 %. Efter avslutad terapi 

var depressionsnivån hos deltagarna 16 %. Uppföljning tre veckor efter avslutad terapi visade 

en depressionsnivå på 15 %.  

Kontrollgruppen visade inga minskningar vid mätningar av depressionsnivåer, ensamhet och 

psykologiskt välmående. 

 

Karimi et al. (2010) undersökte i sin studie effekten mellan integrerande och instrumentell 

reminiscensterapi. I studien ingick tre grupper varav en grupp med integrerande terapi, en 

med instrumentell samt en kontrollgrupp. Resultaten i studien visade att personer som deltagit 

i integrerande reminiscensterapi hade en betydlig minskning av depressiva symtom. Studien 

visade att integrerande reminiscensterapi är mer effektiv i att reducera depressiva symtom än 

instrumentell reminiscensterapi.  

 

I en studie gjord av Kellam- Stinson & Kirk, (2005) undersöktes om strukturerad 

reminiscensterapi kunde minska depression och öka självtranscendens (överskridande av det 

egna jaget) hos äldre kvinnor. De resultat författarna i studien fann var ett samband mellan 

depressionsnivåer och ålder. Det innebar att de personer som var yngre i studien hade uppmätt 

högre depressionsnivåer. Vidare kom författarna fram till att kvinnor som uppmätte höga 

nivåer i självtranscendens hade mindre depressiva symtom och de kvinnor som hade låga 

nivåer av självtranscendens uppmätte högre depressionsnivåer samt att reminiscensgruppen 

hade lägre depressiva nivåer under hela perioden än aktivitetsgruppen.  

Författarna i studien upptäckte vid en mätning av depressionsnivåer efter avslutad terapi att 

efter sex veckor indikerade en höjning av depressiva symtom hos deltagarna i 



 

16 

 

reminiscensegruppen. 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vilken effekt reminiscens- och 

musikterapi kunde medföra på äldre deprimerade patienter bosatta på äldreboenden.  

 

De huvudresultat som framkom var att reminiscensterapi kunde reducera och minska 

depressiva symtom hos äldre personer på äldreboende (Wang, 2004; O’ Rourke et al., 2011; 

Kellam- Stinson et al., 2005; Karimi et al., 2010; Chiang et al., 2009; Wang et al., 2004; 

Kellam- Stinson et al., 2010; Jones, 2003; Chao et al., 2006). Reminiscensterapi kunde även 

leda till ökad livskvalité samt förbättrad psykiskt välmående hos de äldre (Jones, 2003; Chao 

et al., 2006; Chiang et al., 2009). Genom reminiscensterapin fick de äldre delge övriga 

deltagare valfria berättelser ur sin livshistoria vilket resulterade i att de äldre blev mer öppna 

under men även utanför reminiscensen samt att samvaron mellan de äldre på äldreboendet 

ökade (Chao et al., 2006; Chiang et al., 2009).  

 

 Det framkom även att musikterapi kan vara en effektiv åtgärd för att minska depression samt 

öka psykisk hälsa överlag hos äldre personer på äldreboende (Chan et al., 2009; Mohammandi 

et al., 2011; Chan et al., 2010, Koike et al., 2011).  Ett annat resultat som framkom var att 

sömnen kan förbättras av musikterapi (Koike et al., 2011). Även de äldres pulsfrekvens visade 

sig sjunka efter att ha lyssnat på musik (Chan et al., 2010; Koike et al., 2011).  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Musik 

I resultatet i denna litteraturöversikt framkom att musik minskade depressiva symtom hos 

äldre personer som bodde på äldreboende (Chan et al., 2010; Koike et al., 2012; 

Mohammandi et al., 2011; Chan et al., 2009) Författarna Chan et al.(2010) lyfter vikten av att 

förstå att musikterapi inte fungerar på alla individer och att vissa reagerar negativt på musik 

och kan dra sig tillbaka och isolera sig. Om ostrukturerad eller okontrollerad användning av 

musik erhålls kan det leda till sensorisk överbelastning hos vissa personer. Författarna Chan et 

al. (2009) menade att sjuksköterskor och annan vårdpersonal bör uppmuntra de äldre att 
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lyssna på lugn musik för att släppa ut känslorna och få möjligheten förbättra sin psykiska 

hälsa. 

 

Genom att införa olika sortes musik tror vi att depressionen och symtomen kommer 

förbättras. Vi tror att musiken är en bra omvårdnadsåtgärd för personalen att införa i vardagen 

då den är kostnadsfri och enkel att utföra.  

 

Genom att lyssna på musik ges deltagarna chansen att framhäva en positiv känsla av 

sammanhang och bättre egenkontroll i sin ADL (Mohammandi et al., 2011). En känsla av 

sammanhang har tidigare påpekats vara viktig för ett gott åldrande och god psykisk hälsa 

(Nygren & Lundman, 2009). Denna intervention bör vårdpersonalen på äldreboende införa för 

de äldre som lider av depression. (Mohammandi et al., 2011). Signifikanta förbättringar i 

nedstämdhet och depression kunde ses efter intervention med vibroakustisk musikterapi. Ett 

viktigt resultat var även att patienter som upplevde sömproblem innan interventionen 

upplevde en förbättring av sömnen med 80 % (Koike et al., 2012); Chan, Chan & Mok, 

(2010). Då sömnproblem är ett vanligt symtom på depression (Skärsäter, 2009) ser 

uppsatsförfattarna att användning av musik i vardagen kan vara en effektiv 

omvårdnadsåtgärd.  

 

Reminiscens 

Reminiscensterapi visade sig minska depression hos äldre personer på äldreboende (Chiang et 

al., 2009; Kellam- Stinson et al., 2005; Wang, 2004; Karimi et al., 2010; Wang et al., 2004). 

Vidare resulterade reminiscens ha positiv inverkan på ensamhet, psykologiskt välmående 

samt även på självkänsla, humör och sin upplevda hälsa. I sin diskussion lyfte författarna att 

nedstämdhet på äldreboende kunde bli en följd av att leva i en depressiv miljö och att 

reminiscens kunde hjälpa personer på äldreboende att hantera en depressiv miljö (Chiang et 

al., 2009).  Reminiscensterapi är något vi finner värdefullt och något vi som blivande 

sjuksköterskor kommer ha användning för. Vi anser att det här är en bättre lösning för de 

äldre än att försöka lindra/bota symtomen med läkemedel. Till svårare former av depression 

då läkemedel krävs kan vi se reminiscens som ett komplement. Vi ser även att det är positivt 

för vården då metoden är kostnadsfri. 

 

I en annan studie uppgav författaren att 78,3 % av deltagarna i studien var helt beroende av 

hjälp för att klara sin ADL. Författaren beskriver i sin diskussion att ju lägre funktion av ADL 
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en person har desto bättre tenderar reminiscens att fungera (Wang, 2004).  Vi hoppas att 

vidare forskning ska kunna bidra till att fler vårdinstanser inför reminiscensterapi för att 

lindra/bota depression men även som en förebyggande åtgärd.  Tidigare forskning av (Lage- 

Barca et al., 2009; Dragset et al., 2010) visade att de som är beroende av hjälp för att klara sin 

ADL har högre förekomst av depression och depressiva symtom.  

 

Vidare menade författaren Jones (2003) att reminiscensterapi är en omvårdnadsåtgärd som 

bör införas i den kliniska vården. Den är billig och visar tydligt att den fungerar. Jones 

tillägger även i studien att reminiscensterapi, till skillnad från andra former av åtgärder hade 

ytterst små biverkningar. Skärsäter (2009) menar att många äldre lider av somatiska 

sjukdomar som kan resultera i att personen intar läkemedel. Vi anser därför att 

reminiscensterapi kan vara en bra icke farmakologisk omvårdnadsåtgärd då läkemedel kan ge 

olika biverkningar.  

 

Författarna Kellam- Stinson et al. (2010) menade att sjuksköterskor och andra vårdgivare som 

arbetar på äldreboende bör få utbildning i strategier för att främja mental hälsa hos äldre 

kvinnor och de menar att reminiscens kan vara en god strategi. Författarna (Wang et al., 2004; 

Wang, 2004) menade vidare att de kan vara viktigt att vårdgivare lär sig reminiscensterapi för 

att kunna införa det i den dagliga vården av de äldre.  

 

Som tidigare nämnts kan reminiscens utföras i enklare former då sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal kan bjuda in de äldre till ett gemensamt kafferep och tala om gamla minnen och 

därigenom få in reminiscensen som en vardagsaktivitet (Gynnerstedt & Schartau, 2000). Vi 

ser det som en positiv aspekt att reminiscens kan införas som en aktivitet i vardagen då det på 

äldreboenden serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe och dessa enklare former av 

reminiscens kan underlätta att omvårdnadsåtgärden utförs. Kellam- Stinson et al. (2005) 

belyste även vikten av att förebygga depression genom att sjuksköterskan bör göra en 

riskbedömning av de äldre. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Databaserna som användes var Medline, Scopus, Psykinfo och CINAHL, som alla är inriktade 

på forskning kring både medicinska- och omvårdnadsåtgärder vilket var viktigt för 

uppsatsförfattarna då denna litteraturstudies syfte var att undersöka effekterna av 
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omvårdnadsåtgärder kring depression hos äldre. För att finna relevanta artiklar som 

motsvarade syfte och frågeställningar valde uppsatsförfattarna att kombinera sökorden.  

 

De inklusionskriterier uppsatsförfattarna till denna litteraturöversikt valde är baserade på 

främst tid och relevans. Uppsatsförfattarna önskade nyare forskning och valde därför att 

avgränsa sökningen av ett tidsintervall från år 2000-2013. Artiklarna ifråga skulle från början 

vara både kvantitativ och kvalitativ samt att titeln och abstrakt innehöll något av sökorden. De 

utbud som fanns i sökningarna resulterade i artiklar med endast kvantitativ ansats.  

Artiklar är av blandad härkomst varav fyra artiklar kommer från Taiwan, fyra från USA, två 

från Kina, två från Iran samt en från Japan. Detta innebär att nio artiklar kommer från Asien 

och fyra artiklar från Amerika. Uppsatsförfattarna hade från början eftersträvat artiklar från 

olika delar av världen och framförallt fler artiklar härkommande från Europa och kan därför 

inte garantera att resultatet i denna litteraturöversikt är överförbara på äldre deprimerade 

personer i Sverige på grund av att kulturella skillnader kan förekomma. Till grund för 

musikterapins resultat fanns 4 artiklar vilket uppsatsförfattarna ansåg var för lite för att få en 

helhetsbild och ett trovärdigt resultat. Då det inte fanns mycket forskning kring musikterapins 

betydelse för äldre deprimerade personer var dessa artiklar de enda som gick att finna.  

 

4.4 Slutsats 

Sammanfattningsvis har litteraturöversikten visat att reminiscens- och musikterapi kan minska 

depression hos äldre personer som bor på äldreboende, genom att musik stimulerar det 

limbiska systemet och genom att reminiscensterapin låter de äldre att återberätta och leva på 

nytt genom sina minnen. Det kan vara värdefullt för de äldre att vårdgivare på äldreboende lär 

sig grunder för reminiscens och musikterapi för att kunna använda det i den dagliga vården av 

de äldre för att minska depression men även som en förebyggande åtgärd. Reminiscensterapi i 

grupp är en bra metod för att minska depressionssymtom hos äldre personer på äldreboende. I 

studien framkom även att reminiscensterapi har en positiv inverkan på ensamhet och 

psykologiskt välmående överlag. Reminiscensterapin hade även andra positiva effekter såsom 

ökad samvaro mellan de boende på äldreboendet (Chiang et al., 2009). 

 Avslutningsvis kan reminiscens vara en god omvårdnadsåtgärd då den har ytterst små 

biverkningar samt är kostnadseffektiv (Jones, 2003). Denna aktivitet kan enkelt införas i 

vardagen genom gemensamma kafferep för de äldre och kan utföras av sjuksköterska eller 

annan vårdpersonal (Gynnerstedt & Schartau, 2000). 
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5. Förslag till vidare forskning 

 

Författarna Kellam- Stinson et al. (2010) drog efter sin studie slutsatsen att forskningen kring 

reminiscensterapi som fanns var bristfällig. De menade på att de har gjorts för små urval av 

befolkningen och ett för litet geografiskt område använts.  För att få ett mer allmängiltligt 

resultat av reminiscensterapin inom forskningen bör kommande studier innefatta större 

geografiska områden med större urval av befolkningen, både manliga och kvinnliga 

representativa deltagare. Uppsatsförfattarna upplever att det finns en brist på forskning kring 

reminiscens- och musikterapi. Uppsatsförfattarna eftersöker därför mer kvalitativ forskning 

kring reminiscens- och musikterapi och dess effekt på äldre personer för att undersöka de 

äldres egen uppfattning av förbättring. Uppsatsförfattarna eftersöker även mer kvantitativ 

forskning rörande musikterapi. 
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7. Bilaga 1 
 
Tabell 3. Artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författare, år, 

land 

Titel Syfte Design Data-

insamlings-

metod 

Kvalitéts

-nivå 

Chiang, Chu, 

Chang, Chung, 

Chen, Chiou och 

Chou,(2009), 

Taiwan 

The effects of 

reminiscence 

therapy on 

psychological 

well-being, 

depression, and 

loneliness among 

the 

institutionalized 

aged. 

Observera 

effekten av 

hur 

reminiscens 

terapi 

förbättrar 

psykologiskt 

välmående 

hos äldre 

personer på 

äldreboende i 

Taiwan. 

En 

experime

ntell 

kvantitati

v design. 

92 äldre 

personer 

boende 

äldreboende. 

45 personer 

ingick i 

försöksgruppe

n och 47 

personer i 

kontrollgruppe

n. 

28/29= 

hög 

Koike, Hoshitani, 

Tabata, Seki, 

Nishimura och 

Kano, (2011), 

Japan 

Effects of 

vibroacoustic 

therapy on eldery 

nursing home 

residents with 

depression. 

 

Undersöka 

om 

vibroakustisk 

musikterapi 

kan förbättra 

symtom på 

depression. 

En 

kvantitati

v före- 

och 

eftertest 

design.  

15 äldre 

personer 

boende på 

äldreboende. 

24/29= 

hög 

Chan, Chan och 

Mok, (2010), Kina 

Effects of music on 

depression and 

sleep quality in 

eldery people: A 

randomised 

controlled trial. 

 

Undersöka 

effekten av 

musik 

fysiologiska 

(exempelvis 

blodtryck) 

och 

depressionsni

våer. 

En 

randomis

erad 

kontrolle

rad 

kvantitati

v design. 

42 personer 

boende på 

äldreboende. 

21 personer 

ingick i 

försöksgruppe

n och 21 

personer i 

kontrollgruppe

29/29= 

hög 
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n. 

Kellam-Stinson 

och Kirk, (2005), 

USA 

Structured 

reminiscense: an 

intervention to 

decrease 

depression and 

increase self- 

transcendense in 

older women. 

 

Undersöka 

effekten av 

gruppreminis

cens på 

depression 

och 

självtranscen

dens på äldre 

kvinnor 

boende på 

äldreboende. 

En 

experime

ntell 

kvantitati

v design. 

24 kvinnor 

boende på 

äldreboende. 

12 kvinnor 

ingick i 

försöksgruppe

n och 12 

kvinnor i 

kontrollgruppe

n. 

27/29= 

hög 

Wang, Hsu och 

Cheng, (2004), 

Taiwan 

The effects of 

reminiscence in 

promoting mental 

health of 

Taiwanese eldelry 

Att jämföra 

effekten av 

reminiscens 

terapi på fyra 

mentala 

hälsoindikati

oner: 

depressiva 

symtom, 

humör, 

självkänsla 

och upplevd 

hälsa mellan 

äldre 

personer 

boende 

hemma och 

på 

äldreboende. 

En 

longitudi

nell 

quasi 

experime

ntell 

kvantitati

v design. 

94 äldre 

personer 

boende hemma 

eller på 

äldreboende. 

48 personer 

ingick i 

försöksgruppe

n och 46 

personer i 

kontrollgruppe

n. 

26/29= 

hög 

Wang, (2004), 

Taiwan 

The comperative 

effectivness among 

Att jämföra 

effekten av 

En quasi 

experime

48 personer 

totalt över 65 

26/29=hö

g 

 



 

28 

 

institutinalized and 

non-institutinalized 

eldery people in 

Taiwan of 

reminiscense 

therapy as a 

psychological 

mesure. 

  

 

reminiscens 

terapi på fyra 

mentala 

hälsoindikato

rer: 

depressiva 

symtom, 

humör, 

självkänsla 

och upplevd 

av hälsa 

mellan äldre 

personer 

boende 

hemma och 

på 

äldreboende. 

ntell 

kvantitati

v design. 

år. 25 boende 

på äldreboende 

och 23 boende 

i det egna 

hemmet. 

Chao, Liu, Wu, 

Jin, Chu, Huang 

och Clark, (2006), 

Taiwan 

The effect of group 

reminiscence 

therapy on 

depression, self 

esteem, and life 

satisfaction of 

elderly nursing 

home resident. 

Undersöka 

effekten av 

reminiscens 

terapi på 

äldre 

personer 

boende på 

äldreboende 

inriktat på 

depression, 

självkänsla 

och 

tillfredställels

e med livet. 

En quasi 

experime

ntell 

kvantitati

v design. 

24 äldre 

personer 

boende på 

äldreboende. 

12 personer 

ingick i 

försöksgruppe

n och 12 

personer i 

kontrollgruppe

n.  

27/29=hö

g 

Jones, (2003), 

USA 

Reminiscence 

therapy for older 

Studera 

effekten av 

En quasi 

experime

30 äldre 

kvinnor 

23/29= 

hög 



 

29 

 

women with 

depression. 

reminiscens 

terapi under 3 

veckor på 

depression 

hos äldre 

kvinnor 

boende på 

äldreboende. 

ntell 

kvantitati

v design. 

boende på 

äldreboende. 

15 kvinnor 

ingick i 

försöksgruppe

n och 15 

kvinnor i 

kontrollgruppe

n. 

Karimi, 

Dolatshahee, 

Moreni, 

Khodabakhshi, 

Rezaei och 

Kamrani, (2010), 

Iran 

Effectiveness of 

integrative and 

instrumental 

reminiscense 

therapies on 

depression 

symtoms reduction 

in institutionalized 

older adults: An 

empirical study. 

 

Jämföra 

effekten 

mellan 

instrumentell 

och 

integrerande 

reminiscens 

på äldre 

personer 

boende på 

äldreboende. 

En 

kvantitati

v före- 

och 

eftertest 

design. 

29 äldre 

personer 

boende på 

äldreboende.10 

personer ingick 

i gruppen med 

integrerande 

reminiscens, 9 

personer i 

gruppen med 

instrumentell 

reminiscens 

och 10 

personer i 

kontrollgruppe

n.  

26/29=hö

g 

Mohammadi, 

Shahabi och 

Moradi- Panah, 

(2011), Iran 

An evaluation of 

the effect of group 

music therapy on 

stress, anxiety, and 

depression levels in 

nursing home 

residents. 

Studera 

effekten av 

musikterapi 

på äldre 

personer på 

äldreboende 

med stress, 

ångest och 

Randomi

serad 

kontrolle

rad 

kvantitati

v design. 

19 äldre 

personer 

boende på 

äldreboende. 

11 personer 

ingick i 

försöksgruppe

n och 8 

21/29= 

medel 



 

30 

 

depression. personer i 

kontrollgruppe

n. 

O’Rourke, 

Cappeliezb och 

Claxtonc, (2010), 

USA 

Functions of 

reminiscence and 

the psychological 

well-being of 

young-old and 

older adults over 

time. 

Syftet var att 

undersöka 

reminiscenste

rapins 

påverkan hos 

de äldre 

deprimerade 

på med en 

uppföljning 

efter 16 

månader 

En 

kvantitati

v 

tvärsnitts 

design. 

Totalt 1106 

deltagare både 

kvinnor och 

män.  

23/29=hö

g 

Chan, Chan, Mok 

och Tse, (2009), 

Kina  

Effect of music on 

depression levels 

and physiological 

responses in 

community-based 

older adults. 

Syftet var att 

undersöka 

musikens 

effekt hos de 

äldre 

deprimerade 

på 

äldreboenden 

Randomi

serad 

kontrolle

rad 

kvantitati

v design. 

Totalt 47 

deltagare där 

23st ingick i 

försöksgruppe

n och 24st 

ingick i 

kontrollgruppe

n 

21/29=m

edel 

Stinson, Young, 

Kirk och Walker, 

(2010), USA 

Use of a structured 

reminiscence 

protocol to 

decrease 

depression in older 

women. 

 

Att 

undersöka 

effekten av 

att använda 

ett 

strukturerat 

protokoll i 

samband med 

reminiscenste

rapi och dess 

effekt på 

Randomi

serad 

kontrolle

rad 

kvantitati

v design. 

Totalt ingick 

47 äldre 

kvinnor på 

äldreboende. 

22 kvinnor 

ingick i 

försöksgruppe

n  och 25 

kvinnor i 

kontrollgruppe

n. 

 

26/29=hö

g 
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depressionsni

våer på äldre 

kvinnor på 

äldreboende 


