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Sammanfattning 

Depression är en psykisk sjukdom, som karaktiseras av bland annat nedstämdhet och 

sömnstörningar. Allt fler i Sverige riskerar att under sin livstid drabbas av någon form av 

depression. Sjuksköterskors attityder gentemot vuxna patienter med depression, har stor 

betydelse för tillfrisknandet. Syftet var att beskriva sjuksköterskors kunskap och attityd till 

vuxna personer med depression. Studien har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie, där 

15 artiklar har granskats av författarna för att inkluderas i studien. Resultatet visade att 

depression uppfattades olika av sjuksköterskorna som deltog i studierna, då vissa ansåg att det 

inte var en sjukdom. Några sjuksköterskor ansåg det givande att vårda dessa patienter vilket 

speglade av sig positivt på attityden. Andra hade uppfattningen att de inte skulle kunna tänka 

sig att bo i samma grannskap som någon med denna problematik, samt att de var svåra att tala 

med. Detta tillsammans med kunskapsbrist ledde till negativa attityder. Slutsatsen av denna 

studie var att den kunskapsbrist som rådde inom detta område, ledde till att adekvat vård av 

dessa patienter blev begränsat och därför önskas mer forskning och utbildning inom området 

för att stärka självförtroendet och öka kunskapen hos sjuksköterskan. 
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Abstract 

Depression is a mental illness, which is characterized by including depressed mood and sleep 

disorders. More and more people in Sweden might sometime in their lifetime be affected by 

some form of depression. Nurses' attitudes towards adult patients with depression are 

important for recovery. The aim of this study was to describe nurses' knowledge and attitude 

to adults with depression. The study was conducted as a descriptive literature review, in 

which 15 articles were reviewed by the authors to be included in the study. The results 

showed that depression was perceived differently by the nurses who participated in the 

studies, when some thought that it was not a disease. Some nurses felt it rewarding to care for 

these patients as reflected by their positive attitude. Others believed that they could not 

imagine living in the same neighborhood as someone with this problem, and that these people 

were difficult to talk to. This, together with lack of knowledge led to negative attitudes. The 

conclusion of this study was that the skills shortages in this area, leading to adequate care of 

these patients were limited. Therefore, it requires more research and education in the field of 

strengthening confidence and increasing knowledge among nurses. 
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1 Introduktion 

1.1 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och innefattar allt från allvarligare sjukdomstillstånd, som 

psykoser, till lättare psykiska problem, som exempelvis oro, ångest och sömnproblem. I 

Sverige uppger 20–40 % av befolkningen att de lider av psykisk ohälsa, men endast 3–4 % 

söker vård för sina problem. Dessa siffror indikerar att många med psykiska problem 

behandlas inom andra delar av vården eller inte behandlas alls (Socialstyrelsen 2005a). Varje 

år behandlas ungefär 52 000 patienter i slutenvården för psykiska sjukdomar. Vården av och 

stödet till människor med psykisk ohälsa behöver förbättras (Socialstyrelsen 2010).  

 

År 1995 kom psykiatrireformen som innebar att kommunerna fick ta över ansvaret för de 

sjuka personer som tidigare var placerade på psykiatriska avdelningar, vilket innebar att 

psykiskt sjuka personer slussades ut till hemkommunerna och då till eget boende (Regeringen 

1993). Denna reform innebär att sjuksköterskor inom den somatiska vården oftare träffar på 

dessa människor, vilket ställer högre krav på denna yrkeskår då det finns begränsat med 

kunskap inom psykiatri hos allmänsjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005). Behovet av 

sjukhusvård för människor med psykiska problem har ökat. Sjuksköterskor är den största 

gruppen inom sjukhusvården och deras funktion i att vårda denna grupp har blivit allt 

viktigare. Attityderna och förmågan hos många sjuksköterskor att ge denna vård har visat sig 

varit liten, vilket negativt kan påverka vården (Reed & Fitzgerald 2005). 

 

I Folkhälsorapporten från 2005 visades att det framför allt är sjukhusvård för depressioner och 

ångestsyndrom som ökat kraftigt bland unga (Socialstyrelsen 2005a). Psykiska sjukdomar, 

såsom depression, är ett ökande problem över hela världen (Cook & Wang 2010, Aromaa et 

al. 2009). Effektiv behandling bromsas då stigmatiserande attityder från andra individer ger 

negativa konsekvenser (Cook & Wang 2010). 

 

1.2 Depression 

Depression ansågs enligt Ottosson och Ottosson (2007) vara en vanligt förekommande 

psykisk sjukdom, som karaktiseras av bl.a. nedstämdhet, förlust av energi, suicidtankar och 

sömnstörningar. Enligt World Health Organization (2010) riskerar allt fler människor att 

under sin livstid drabbas av någon form av depression. Risken att drabbas är 10 – 20 % för 
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kvinnor och något mindre för män. Trots att depression anses vara en allvarlig sjukdom och 

att det finns bra behandlingar för den, får endast 30 % av dessa individer rätt anpassad vård. 

 

Orsaken till depression anses av Ottosson och Ottosson (2007) vara en samverkan mellan 

psykologiska och endogena faktorer, men även ärftlighet spelar en stor roll. Psykosociala 

faktorer, såsom skilsmässa och dödsfall kan vara utlösande faktorer. Tillfällig nedstämdhet är 

en del av det mänskliga livet menade Wetterberg (2002) och det är ett normalt känslomässigt 

svar på påfrestningar. För vissa står inte nedstämdheten i proportion till omständigheterna och 

vid dessa tillfällen handlar det om en depressionssjukdom.  

 

Som behandling vid lindriga och måttliga depressioner bör först psykoterapi erbjudas, men då 

det är brist på terapeuter är en snabb lösning ofta läkemedel. Svårare depressioner behandlas 

främst med antidepressiva läkemedel eller elektrokonvulsiv terapi (ECT). Adekvat 

undervisning och information från vårdpersonalen kan minska skuldkänslor som individen har 

och därmed öka medvetenheten, samt inge framtidshopp för att återfå kontrollen och 

livskvaliteten (Ottosson & Ottosson 2007). 

 

1. 3 Allmänhetens attityder till och kunskaper om depression 

Den stigmatiserande attityden som allmänheten hade, påverkade patienter med psykisk 

sjukdom och deras familjer på många olika sätt. Allmänheten hade otillräcklig kunskap om 

psykiska tillstånd och dess behandling (Aromaa et al. 2010). Enligt en studie gjord av Ozmen 

et al. (2004), var allmänhetens attityder i Turkiet, till största delen negativa gentemot personer 

med depression. Deltagarna i studien uppfattade depression som ett tillstånd av extrem oro 

och psykisk svaghet, vilket de ansåg orsakades av sociala problem. Uppfattningarna och 

antagandena om orsakerna hade en viss effekt på attityderna till depression. Connery och 

Davidson (2006) och Aromaa et al. (2010) har kommit fram till att majoriteten av deltagarna 

ansåg att deprimerade patienter enbart kunde rycka upp sig för att må bättre och många av 

deltagarna ansåg dessutom att dessa patienter fick skylla sig själva för att de var sjuka. 

Allmänheten i studien gjord av Aromaa et al. (2010) ansåg även att depression var ett tecken 

på misslyckande och svaghet. 
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1.4 Sjuksköterskans attityder till psykisk sjukdom 

Sjuksköterskor hade negativare attityder och var mindre liberala gentemot människor med 

psykisk sjukdom visade Sevigny et al. (1999) i sin studie. Det ansågs vara skrämmande att ha 

dessa personer boende i samma grannskap och patienterna uppfattades behöva den kontroll 

och disciplin som små barn är i behov av. Dessa negativa attityder riskerade leda till att 

responsen på behandlingen och rehabiliteringen blev bristande. Reed och Fitzgerald (2005)  

och Sevigny et al. (1999) fick i sitt resultat fram att många allmänsjuksköterskor kände en 

uppenbar ovilja gentemot människor med psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna i studien av 

Reed och Fitzgerald (2005) ansåg det inte vara deras uppgift att vårda psykiskt sjuka 

människor. Konsekvenserna av negativa attityder hos sjuksköterskorna i samma studie ledde 

till att sköterskorna kände sig inadekvata och led av oro. Människor med psykiska problem 

undveks och fick därmed sin rättmätiga vård ignorerad och deras psykiska behov blev inte 

tillfredsställda. 

 

1.5 Teoretiskt perspektiv 

Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker som under många år arbetade som 

psykiatrisjuksköterska. Hennes teori fokuserar på den mellanmänskliga processen mellan två 

individer. Målet i hennes teori är att hjälpa en annan människa till att klara av och acceptera 

sin livssituation och att individen finner en mening i det som händer, vilket kan leda till 

personlig utveckling. Det var viktigt att sjuksköterskan var medveten om sina egna 

uppfattningar och attityder gentemot andra människor för att få förståelse för patienten och 

dennes behov. Att kunna känna empati var en viktig del av vårdandet, där sjuksköterskan 

lindrar lidandet och hjälper patienten att finna mening i det som sker (Travelbee 1971). 

 

1.6 Definitioner 

Attityd: Enligt Nationalencyklopedin (2010) anses attityd vara ett förhållningssätt eller 

inställning till något eller någon. Inställningen byggs upp genom erfarenheter och kan ligga 

till grund för de uppfattningar som en person har införskaffat sig genom livet. Enligt Jahren 

Kristoffersen et al.(2005) styrs våra attityder av inställningen till andra människor och vårt 

handlande. Värderingar som vi har speglar av sig i vad vi säger och gör, även kroppsspråket 

avslöjar vad vi känner och att vi har tagit ställning för eller emot något eller någon.  

Kunskap: Ett begrepp som syftar på inlärda praktiska och teoretiska förmågor. (Wikipedia 

2010). Omfattar allt som främjar människans strävande efter mening och förståelse och de 
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färdigheter som människan lär sig för att bemästra sin tillvaro. (Jahren Kristoffersen 1998). 

Genom kunskap blir frågan ”varför” och ”hur” besvarad. Kunskap får ett värde först i den 

stund det anses vara viktig att använda (Rooke 1997).  

 

1.7 Problemformulering 

Eftersom sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden enligt International Council of 

nurses (Socialstyrelsen, 2005b) är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

samt att lindra lidande, är författarnas uppfattning att helhetssynen ska ligga till grund för den 

vård som sjuksköterskan ger och det innefattar även attityder och bemötande. Författarna till 

föreliggande arbete har valt att titta närmare på hur sjuksköterskors kunskaper och attityder 

till vuxna patienter med depression, beskrivs i vetenskaplig litteratur, då denna patientgrupp 

påträffas inom alla områden i vården och inte bara inom psykiatrin. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors kunskap och attityd till 

vuxna patienter med depression. 

 

1.9 Frågeställningar 

1. Vilken kvalité har de lästa artiklarna vad beträffar syfte, frågeställningar, design, metod, 

undersökningsgrupp och dataanalyser? 

2. Hur beskrivs sjuksköterskors attityder gentemot vuxna patienter med depression? 

3. Hur beskrivs sjuksköterskans kunskap om depression? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design (Forsberg & Wengström 2008). 

 

2.2 Litteratursökning 

Inför denna studie användes bibliotekets sökdatabaser, via högskolan i Gävle för att nå 

information som belyser syftet och frågeställningarna. De databaser som användes var 

Medline och Cinahl, då de enligt Polit och Beck (2008) står för den senaste forskningen 

gällande sjuksköterskeyrket. Sökorden som använts i olika kombinationer är nurses, attitudes 
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towards mental illness, knowledge och depression. Tidsramen för de sökta artiklarna lades 

från år 2005-2010. Som komplement har manuell sökning gjorts mellan åren 2000-2005. 

Sökningarna begränsades till fulltext för att minimera antalet träffar. Vid litteratursökningen 

förekom några artiklar vid flera av de sökningar som gjordes i Cinahl och Medline, men 

artiklarna presenteras endast på ett ställe under valda källor (tabell 1).  

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapligt uppbyggda, publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter, vara relevanta för syfte och frågeställningar, samt omfatta vuxna 

(personer över 18 år) patienter. I denna litteraturstudie består sjuksköterskorna av psykiatri-, 

allmän- och distrikts sköterskor som arbetar inom psykiatrisk, somatisk eller primärvård. Titel 

och abstrakt lästes på samtliga 207 artiklar och de som inte överensstämde med 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar valdes bort. Av dessa valdes elva artiklar till att 

ingå i resultatet och från referenser i de valda artiklarna valdes ytterligare fyra relevanta 

artiklar ut. Detta resulterade i att sammanlagt nio kvantitativa, fem kvalitativa artiklar samt en 

artikel med både kvalitativ och kvantitativ ansats, valdes ut till denna studie. Samtliga var 

skrivna på engelska. Artiklarna som exkluderades i sökningarna då de inte svarade på syftet 

och frågeställningarna, var artiklar som handlade om psykisk ohälsa i stort, men inte om 

depression, artiklar som belyste allmänhetens attityder och kunskaper istället för 

sjuksköterskans. Artiklar som inte visades i free full text exkluderades av ekonomiska skäl. 

Valda artiklar redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Utfall av sökning. 

Databas Sökord Limits 

Antal 

träffar Valda källor 

Cinahl 

Attitudes towards 

people with 

depression  AND 

nurses 

år 2005-2010 

Linked full 

text 
1 1 

Cinahl 

Nurse AND attitudes   

AND depression 

år 2005-2010     

Linked full 

text 55 2 

Medline          

(Pubmed)           

Nurses AND 

knowledge AND 

depression 

år 2005-2010 

Linked free 

full text 12 1 
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Databas Sökord Limits 

Antal 

träffar Valda källor 

Medline 

(PubMed) 

Nurses attitudes AND 

depression AND 

knowledge 

år 2005-2010 

Free full text 
52 1 

Medline 

(Pubmed) 

Attitudes towards 

people with 

depression 

år 2005-2010 

Linked full 

text 40 3 

Medline 

(PubMed) 

Attitudes of nurses to 

caring for people with 

mental illness 

år 2005-2010. 

Linked full 

text 26 2 

Medline 

(PubMed) 

Attitudes AND mental 

health professionals 

AND depression 

år 2005-2010 

Linked free 

full text 21 1 

Manuell 

sökning i valda 

källors 

referenslistor 

  

    4 

Totalt     207 15 

 

2.4 Dataanalys 

Samtliga artiklar lästes igenom flera gånger av båda författarna, därefter gjordes en 

bedömning av artiklarnas vetenskapliga uppbyggnad. Artiklarna granskades kritiskt, var för 

sig, för att få en uppfattning om artiklarnas kvalité. Vid granskningen användes modifierade 

granskningsmallar, en för kvantitativa och en för kvalitativa studier, baserade på checklistor 

gjorda av Bahtsevani et al. (2006) och Forsberg och Wengström (2008). 

Kvalitetsbedömningen i granskningsmallarna innehöll för den kvalitativa 22 frågor (bilaga 1) 

och den kvantitativa mallen 24 frågor (bilaga 2). I dessa granskades artiklarnas syfte, 

frågeställningar, design, undersökningsgrupper, datainsamlingsmetoder, dataanalyser, 

reliabilitet, validitet samt trovärdighet. Varje ja som framkom vid granskningen fick ett poäng 

och varje nej fick noll poäng. Därefter gjordes en modell för att räkna ut poängsättningen och 

därmed artiklarnas kvalité (bilaga 3). För att artikeln skulle bedömas vara av bra kvalité skulle 

den uppnå minst 15 poäng (68 %) för de kvalitativa och minst 16 poäng (67 %) för de 

kvantitativa. Artiklarnas resultat har lästs och bearbetats flera gånger och i de fall där 

författarna har tolkat texten olika, har en dialog förts mellan författarna. Denna har sedan 

sammanförts, jämförts och översatts till svenska (bilaga 4), för att därmed få en överskådlig 
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bild över artiklarnas syfte och huvudresultat. Resultatet kategoriserades i rubriker enligt 

återkommande teman som identifierades av författarna vid analysen av artiklarna. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har baserats på litteratur och artiklar där etiska överväganden har gjorts eller där 

studierna redan var godkända från den etiska kommittén. Då planeringen var att inte göra 

någon intervju eller enkät på området, fanns inte något krav om ett godkännande från en etisk 

kommitté. Nio av artiklarna som är inkluderade har granskats etiskt av en forskningsetisk 

kommitté och samtliga artiklar har publicerats i vetenskapliga tidsskrifter som genomför en 

forskningsetisk granskning innan godkännande. Ett objektivt förhållningssätt har legat till 

grund för detta arbete, där personliga värderingar inte har påverkat analysen av artiklarna. 

 

3 Resultat 

Resultatet i litteraturstudien redovisas i löpande text utifrån studiens syfte och frågeställningar 

Först redovisas kvalitetsgranskningen av de 15 inkluderade artiklarna och sedan analysen av 

studiernas resultat under rubrikerna: ”Sjuksköterskans attityder gentemot vuxna med 

depression” och ”kunskapen om depression hos sjuksköterskan”. 

 

3.1 Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning genomfördes av författarna till föreliggande studie, för att undersöka 

artiklarnas kvalité vad beträffar syfte, frågeställningar, design, undersökningsgrupper, 

datainsamlingsmetoder, dataanalyser. Av de artiklar som användes uppgick fyra kvantitativa 

och två kvalitativa, till medelnivå och skälet till detta är att det inte tydligt framgick vilket 

frågeformulär eller analysmetod som användes vid undersökningen samt att etiska 

överväganden inte tydliggjordes. Tre kvalitativa, fem kvantitativa artiklar, samt en artikel med 

både kvantitativ och kvalitativ ansats, uppnådde hög nivå. Vid granskningen hittades inga 

artiklar av låg kvalitet och därmed inkluderades alla de utvalda artiklarna i studien. I resultatet 

inkluderades 15 artiklar (tabell 2) och syftet samt huvudresultatet av dessa artiklar redovisas i 

bilaga 4. 
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Tabell 2. Presentation av valda artiklar till resultatet 

Författare                    

År / Land 
Titel Design/ Metod 

Undersöknings- 

grupp 
Dataanalys 

Kvalitets

- nivå 

Aydin et al. 

2003.   

Turkiet. 

Attitudes of 

hospital staff 

toward mentally ill 

patients in a 

teaching hospital, 

Turkey. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

undersökande design. 

Enkätstudie via 

frågeformulär.  

160 deltagare: 40 

akademiker, 40 

läkare, 40 

sjuksköterskor, 

40 omvårdnads- 

personal.         

Bortfall 13. 

Chi square   

test. 

Medel     

75 % 

Björkman et 

al.  

2008.           

Sverige 

Attitudes towards 

people with mental 

illness: a cross-

sectional study 

among nursing 

staff in psychiatric 

and somatic care. 

Kvantitativ. 

Undersökande 

design. Enkätstudie. 

The Level of 

Familiary 

Questionnaire. The 

Attitudes to Persons 

with Mental Illness 

Questionaire. 

120 

sjuksköterskor: 

69 arbetade på 

somatisk klinik, 

51 på psykiatrisk 

klinik.        

Bortfall 30. 

Pearson´s 

produkt-   

moment 

correlation. 

Student´s T-

test. Mann 

Whitney U-

test. 

Hög           

88 % 

Burroughs 

et al.  

2006.         

England. 

"Justifiable 

depression": how 

primary care 

professionals and 

patients view late-

life depression? A 

qualitative study.  

Kvalitativ. 

Undersökande 

design. Semi- 

strukturerade öppna 

intervjuer. 

35 deltagare:                   

9 sjukvårds- 

personal, 6 

sjuksköterskor,   

20 patienter 

(över 60 år). 

Innehålls- 

analys.        

Hög           

86 %             

Chambers et 

al.  

2009. 

Finland, 

Litauen, 

Irland, 

Italien, 

Portugal. 

Nurse´s attitudes to 

mental illness: a 

comparison of a 

sample of nurses 

from five European 

countries. 

Kvantitativ. 

Undersökande, 

jämförande design.  

Enkätstudie. The 

Community Attitudes 

towards the Mentally 

ill scale.  

810 deltagare: 

psykiatrisjuksköt

erskor som 

arbetade på 

psykiatriska 

sjukhus eller 

sjuksköterskor 

som arbetade på 

allmänna 

sjukhus. Bortfall 

285. 

MANOVA. 

Box´s M-Test. 

Pillai´s trace 

statistic. 

Games-

Howell Test. 

Hög       

79% 

Furegato et 

al.  

2009. 

Brasilien. 

Comparing 

Knowledge and 

Opinions on 

Depression among 

Nurses in the 

Health Services. 

Kvantitativ. 

Jämförande design. 

Frågeformulär från 

WHO/PAHO. 

101 deltagare: 

sjuksköterskor 

från 

primärvården.  

Bortfall 7. 

Mann 

Whitney test. 

Medel      

71 % 
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Författare                    

År / Land 
Titel Design/ Metod 

Undersöknings- 

grupp 
Dataanalys 

Kvalitets

-nivå 

Haddad et 

al. 2005. 

England. 

District nurses 

involvement and 

attitudes to mental 

health problems: a 

three-area cross-

sectional study. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

Undersökande 

design. Enkätstudie. 

DAQ.  

217 deltagare: 

distrikts- 

sköterskor från 3 

områden. 

Bortfall 114. 

Faktor analys 

och linjär 

regressions 

analys. 

Hög           

96 % 

Hugo.     

2001. 

Australien. 

Mental health 

professionals´ 

attitudes towards 

people who have 

experienced a 

mental health 

disorder. 

Kvantitativ. 

Undersökande, 

jämförande design. 

Enkätstudie. 

266 deltagare:  

156  

sjuksköterskor  

från psykiatrin.  

Bortfall 3. 

  Medel     

71 % 

Lilja et al. 

2006.   

Sverige 

The meaning of 

depression: 

Swedish nurses´ 

perceptions of 

depressed 

inpatients. 

Kvalitativ och 

Kvantitativ. 

Undersökande 

design. 

Frågeformulär: 

MADRS.  

155 deltagare: 

Sjuksköterskor 

från 10 olika 

slumpmässiga 

psykiatriska 

avdelningar på 3 

sjukhus i 

Sverige. Bortfall 

25. 

Varimax 

metod med 

Kaiser´ s 

normalisation.  

Spearman´s 

correlation 

coefficient.  

Hög           

79 %             

Mbatia et al. 

2009. 

Tanzania.   

Knowledge, 

attitudes and 

practice pertaining 

to depression 

among primary 

health care workers 

in Tanzania. 

Kvantitativ. 

Undersökande 

design. Enkätstudie. 

DAQ (depression 

attitude  

questionnaire) 

14 deltagare: 

Sjukvårdsperson

al från 4 

hälsocentraler. 

10 

sjuksköterskor, 4 

läkare.                   

Bortfall 0.  

Tematisk 

analys. 

Medel      

71 % 

McConachie 

& Whitford.       

2008.       

Skottland. 

Mental health 

nurses´attitudes 

towards severe 

perinatal mental 

illness 

Kvalitativ. 

Tvärsnittsstudie med 

experimentell design, 

där deltagarna 

delades in i 3 

grupper. Själv-

rapporterande metod.  

16 psykiatri- 

sjuksköterskor. 

Bortfall 3. 

Intervju 

kodades, 

tematisk 

analys. 

Hög           

90 % 

Mivsek et 

al.  

2008. 

Slovenien. 

Slovenian 

midwives´ and 

nurses´ views on 

post-natal 

depression: an 

exploratory study 

Kvalitativ. 

Semistrukturerat 

schema, där 

gruppintervjuer 

användes. 

10 deltagare: 

allmän- 

sjuksköterskor 

och barnmorskor. 

Intervju 

kodades, 

tematisk 

analys.        

Hög           

86 %             
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Författare                    

År / Land 
Titel Design/ Metod 

Undersöknings- 

grupp 
Dataanalys 

Kvalitets

-nivå 

Nordt et al. 

2006. 

Schweiz. 

Attitudes of mental 

health 

professionals 

toward people with 

schizophrenia and 

major depression. 

Kvalitativ 

datorbaserad 

telefonintervju. 

CATI. Jämförande 

studie, där 3 skalor 

användes. 

Deltagare:          

1073 sjukhus- 

anställda: 

psykiatriker, 

sjuksköterskor 

och övrig 

vårdpersonal. 

Bortfall 2015.    

1737 st från 

allmänheten.   

Bortfall 1094. 

  Tukey post-

hoc test 

(Levene test). 

Medel      

75 % 

Payne et al.            

2002.                  

England 

Knowledge, 

confidence and 

attitudes towards 

mental health of 

nurses working in 

NHS Direct and the 

effects of training. 

Kvantitativ. 

Undersökande 

design. Enkätstudie. 

Frågeformulär från 

WHO guide to 

Mental Health in 

Primary Care och 

DAQ.  

527 deltagare: 

sjuksköterskor på 

sjukhus- 

rådgivningen 

från 17 olika 

placeringar. 

Bortfall 427. 

Faktor analys 

och linjär 

regressions 

analys. 

Hög        

83 %       

Scheerder et 

al. 2010.          

Belgien, 

Estland, 

Frankrike, 

Tyskland, 

Ungern, 

Irland, 

Skottland, 

Slovenien.  

Community and 

health 

professionals´ 

attitude toward 

depression: a pilot 

study in nine 

EAAD countries. 

Kvantitativ. 

Jämförande design.  

2670 deltagare: 

anställda i 

offentlig sektor i 

nio länder. 

 Mantel 

Haenszel, 

Levene´s test, 

Welch´s test, 

Cochran 

Mantel-

Haenszel, 

Multitest 

Bonferroni. 

Hög           

90 % 

Williams & 

Payne.    

2003.          

England. 

A qualitative study 

of clinical nurse 

specialists´ views 

on depression in 

palliative care 

patients 

Kvalitativ.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

17 deltagare: 

sjuksköterskor 

från både 

kommun och 

sjukhus.           

Bortfall 2. 

Intervju 

kodades, 

tematisk 

analys. 

Medel       

77 % 

 

3.2 Sjuksköterskans attityder gentemot vuxna personer med depression 

3.2.1 Sjuksköterskans uppfattningar om sjukdomen depression  

Mbatia et al. (2009) påvisade i sin studie, att i Tanzania diagnostiseras och behandlas 

rutinmässigt psykoser redan i ett tidigt stadium. Depressioner ansågs däremot vara ett sätt för 

människan att fly från svåra situationer i livet. Liknande uppfattning hade sjuksköterskorna i 
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en studie av Nordt et al. (2006), som uppfattade depression endast som en krisreaktion på 

svårigheter i livet. Enligt Burroughs et al. (2005) ansågs deprimerade ha allt för dålig 

uthållighet för att handskas med livets svårigheter. Det uppfattades inte vara en erkänd 

sjukdom, utan en konsekvens av sociala orsaker. Depression beskrevs som en del av ett 

spektrum med ensamhet, minimalt socialt nätverk, minimal aktivitet och som oförståeligt och 

befogat tillstånd (Mbatia et al. 2009). Sjuksköterskans uppfattning av en person som lider av 

depression, visade sig även vara att denne är en tillintetgjord, främmande, trött, tom och 

plågad individ, en person som är frånkopplad från verkligheten (Lilja et al. 2006). 

 

Sjuksköterskorna var den grupp bland sjukvårdspersonalen, som minst ansåg att depression är 

en riktig sjukdom i studien av Scheerder et al. (2010). Sjuksköterskorna ansåg även att 

hallucinationer var ett vanligt symtom på depression, vilket av författarna till studien, ansågs 

grunda sig i bristen på utbildning i psykiska sjukdomar. I samma studie framkom att 

sjuksköterskor ofta trodde att svag personlighet var en orsak till depression, samt att ”rycka 

upp sig” var ett rekommenderat sätt att hantera sjukdomen. 

 

Känslan av att ingenting gick att göra för denna grupp av patienter, fanns hos många 

sjuksköterskor (Burroughs et al. 2005). I studien framkom även att sjuksköterskor inom 

primärvården föredrog att se depression bland äldre, som ett problem i sitt arbete, än som en 

erkänd sjukdom. Sjuksköterskan såg även depression som en förståelig reaktion på åldrandet 

med försämrad funktion, oförmåga och handikapp. Att normalisera patienternas nöd, eller att 

behandla den som ett separat problem föredrogs av majoriteten av sjuksköterskorna i studien. 

Det fanns ett frågetecken angående sjuksköterskornas kunskap om depression som ett kliniskt 

tillstånd, eller om det skulle vara ett existentiellt eller ett socialt problem. Sjuksköterskorna 

valde att föreslå att patienten remitterades vidare till någon annan, som då fick ta hand om 

problemet. Studien gjord av Scheerder et al. (2010) motsade sig detta, då det framkom att 

majoriteten i denna studie, ansåg att depression var en riktig sjukdom och att den var 

behandlingsbar. 

 

3.2.2 Positiva attityder 

Furegato et al. (2009), Chambers et al. (2009), Scheerder et al. (2010) och Björkman et al. 

(2008) har i sina studier funnit att majoriteten av deltagarna hade en positiv attityd till att 

vårda denna grupp av patienter. Det ansågs även givande, vilket speglade av sig på 
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sjuksköterskornas attityd. Enligt Chambers et al. (2009), grundade sig sjuksköterskornas 

positiva attityder i, att de inte höll med i påståendet att människor med depression var 

underlägsna andra eller att de skulle vara ett hot mot allmänheten. Sjuksköterskorna ansåg 

dessutom inte att behovet fanns att patienterna skulle behöva bli tvångsomhändertagna eller 

uteslutna från samhället. Sjuksköterskorna inom psykiatrin hade enligt studien generellt sett 

den bästa attityden gentemot denna grupp av människor. I samma studie framkom även 

skillnader mellan de fem europeiska länderna som har jämförts. Sjuksköterskorna i Portugal 

hade en mer positiv syn på patienter med depression jämfört med Litauen. Det som 

undersöktes och mättes i studien var bland annat hur välvilligt inställda sjuksköterskorna var 

till deprimerade patienter och huruvida de ansåg att denna grupp patienter borde omfattas av 

sociala restriktioner. Skillnaderna i attityder är relaterade till det sociala sammanhanget, 

kulturen och omständigheter kring sjuksköterskeyrket. Majoriteten av sjuksköterskorna hade 

en sympatisk syn på de människor som hade erfarenheter av en psykisk sjukdom. Trots att 

attityderna var negativa till patienter med depression kom Björkman et al. (2008) fram till att 

attityden till förbättring och tillfrisknande från denna sjukdom var positiv om behandling gavs 

i tid.  

 

3.2.3 Negativa attityder 

Sjuksköterskor inom somatisk vård hade enligt Björkman et al. (2008), en mer negativ attityd 

till patienter med depression än sjuksköterskor inom psykiatrin. Vilket grundades i påståenden 

att deprimerade patienter skulle vara farliga för andra människor, att de fick skylla sig själva 

samt att de var svåra att prata med. Däremot framhävde Aydin et al. (2003) i sin studie, att 

trots att sjuksköterskorna hade tillräckliga kunskaper om depression, hade de frekvent 

negativare attityder än den outbildade sjukhuspersonalen. I samma studie definierades attityd 

som en beredskap att reagera på ett objekt på ett speciellt sätt och majoriteten av 

sjuksköterskorna i studien hade uppfattningen att de inte skulle kunna tänka sig att bo i 

samma grannskap med någon med denna problematik vilket speglade av sig negativt på deras 

attityd. 

 

Nordt et al. (2006) noterade i sin studie att sjuksköterskorna uppvisade mindre negativa 

attityder mot deprimerade patienter än allmänheten. Men i jämförelse med den övriga 

professionen i studien, var det sjuksköterskorna som uppvisade den mest negativa attityden. 

Att denna grupp patienter var svåra att prata med och att de kände en lika stor social distans 

till deprimerade patienter, som allmänheten, var några exempel som förekom. Många 
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sjuksköterskor föredrog att restriktioner infördes som t.ex. att körkortet hos deprimerade 

patienter skulle hävas, de skulle fråntas rösträtten samt att abort hos dessa patienter borde 

göras.  

 

Attityderna som sjuksköterskorna hade skilde sig från allmänhetens attityder, vilket framkom 

i studien gjord av Hugo (2001). Sjuksköterskor var mindre optimistiska angående prognosen 

och mindre positiv till långsiktiga resultat på behandlingen när de jämfördes med 

allmänheten. Sjuksköterskorna ansåg det mer troligt att deprimerade patienter drack för 

mycket alkohol och använde olagliga droger, vilket speglade av sig negativt på deras attityder.  

I studien lyftes även behovet av utbildning fram för att se över och begränsa stigmatisering 

gentemot personer med depression. Trots att sjuksköterskorna inom psykiatrin hade en mer 

negativ bild än allmänheten, hade de en mer positiv bild angående prognosen på depression. 

All personal i studien ansåg att fick personerna med depression professionell hjälp, blev de 

delvis eller helt återställda (Hugo, 2001). 

 

3.3 Sjuksköterskans kunskap om depression 

3.3.1 Utbildning 

Depression hade ökat under de senaste fem åren inom primärvården i Tanzania enligt Mbatia 

et al. (2009). Sjuksköterskorna i studierna av Mbatia et al. (2009) och Furegato et al. (2007), 

hade däremot inte tillräckligt med kunskap om sjukdomen och deras åsikter om depression 

visade sig inte vara i enlighet med gällande framsteg i psykiatrireformen och 

hälsovårdssystemet. Det framkom i studien av Furegato et al.(2007) att det fanns en brist på 

kunskapsuppföljning och erfarenhet. Sjuksköterskorna i studien var inte medvetna om vikten 

av sin terapeutiska roll för deprimerade patienter, vilket ledde till stort lidande för patienter 

med depressiva tillstånd. Enligt Scheerder et al.(2010) uppvisade sjuksköterskorna mer 

begränsad kunskap om depressiva symtom än anställda inom psykiatrin. Av sjuksköterskorna 

trodde 75 % att antidepressiva läkemedel var beroendeframkallande eller att den kunde ändra 

personligheten hos individen. Denna uppfattning riskerade att negativt påverka samarbetet, 

försämra behandlingen och stigmatisera patienterna. 

 

Sjuksköterskorna i en studie av Burroughs et al.(2006) ansåg att deras egen kunskap och tid 

var så pass begränsad och att patienten måste vara allvarligt sjuk för att få extra hjälp. 

Sjuksköterskorna uppvisade begränsade kunskaper i stödjandet av deprimerade patienter, 
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vilket ledde till att ansvaret att upptäcka och hantera dessa patienter blev starkt begränsat. Det 

framkom i samma studie att sjuksköterskorna fick minimal utbildning och stöd, samt inga 

riktlinjer som stöd och hantering av äldre med depression. Detta resulterade i att endast ett 

litet antal sjuksköterskor ansåg att de borde vara delaktiga i hanteringen av deprimerade 

patienter, de önskade därför större färdigheter om de skulle ta sig an denna roll. Bristen på 

kunskap och utbildning inom detta område belyses även av Haddad et al. (2005). Studien 

visade att sjuksköterskorna hade brister i sin utbildning om depression. Tre av fyra hade inte 

fått någon utbildning alls inom detta område under de senaste fem åren. 

 

Kunskapsbristen framhävs även av McConachie och Whitford (2008), där sjuksköterskan 

hade liten erfarenhet av att vårda kvinnor med allvarlig psykisk sjukdom, såsom postnatal 

depression (depression i samband med förlossningen). Några sjuksköterskor uttryckte rädsla 

och oro när de vårdade eller kände ansvar för omvårdnaden av barn till dessa patienter. För att 

öka kunskapen hos sjuksköterskorna, rapporterades i samma studie, att vårdandet av den 

mentala hälsan krävde rätt utbildning, vilket även styrks av sjuksköterskorna i studien av 

Mivsek et al. (2008). De saknade tillräckligt med tid, kunskap och färdigheter för att hjälpa 

patienter med depression och det resulterade i att de inte kände sig tillräckligt kompetenta att 

ta hand om dessa patienter.  

 

Sjuksköterskors svårigheter att använda sig av ordet depression var ett återkommande tema 

(Williams & Payne 2003). Sjuksköterskorna gav som förklaring att de fick mer utbildning 

gällande de fysiska symtomen än de psykiska. Alla sjuksköterskorna ansåg att depression till 

skillnad från fysiska åkommor inte prioriterades. De upplevde också att personalen inte 

informerade patienterna om att depression var en vanlig sjukdom. Enligt McConachie och 

Whitford (2008) framkom även att bristen på evidensbaserad kunskap inom mödravården, 

grundade sig i motståndet från sjuksköterskorna att inte ge råd gällande antidepressiv 

behandling under graviditeten och amning. Kunskapsbristen gjorde att de inte kände igen 

symtomen, då de inte hade utbildning inom psykiatrin. Detta ledde till att patienterna inte fick 

tillräckligt med information, när det bland annat gällde besluten att behandla med läkemedel, 

vilket i förlängningen ledde till att många kvinnor fick lida i onödan. (McConachie & 

Whitford 2008, Mivsek et al. 2008). 
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3.3.2 Självförtroendets inverkan 

Självförtroendet stärktes hos sjuksköterskor som fick utbildning i psykisk hälsa visade en 

studie gjord av Payne et al.(2002). Efter utbildningen hade attityderna gentemot depression 

skiftat till att sjuksköterskan nu kände sig mer positiv gentemot sin roll i att behandla 

deprimerade patienter. Utbildning i psykisk hälsa och sjukdomar, samt att genomgå en 

psykiatrisk placering under sin sjuksköterskeutbildning, var viktiga faktorer för att stärka 

självförtroendet i att hantera psykiska problem i sin framtida yrkesroll. Medan självförtroende 

kan vara något som förbättras över tid med erfarenheter, hade utbildningsåtgärder i psykisk 

hälsa visat sig öka på självförtroendet ytterligare. Utbildning hade en positiv påverkan på 

attityden visade Payne et al.(2002). 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att depression uppfattades olika av sjuksköterskorna i studierna, där några 

ansåg att depression inte är en erkänd sjukdom.  Några ansåg det givande att vårda dessa 

patienter vilket speglade av sig positivt på attityden. Andra hade uppfattningen att de inte 

skulle kunna tänka sig att bo i samma grannskap som någon med denna problematik, samt att 

de var svåra att tala med. Detta tillsammans med kunskapsbrist ledde till negativa attityder. 

Kunskapsbristen om depression var påfallande och för att minska stigmatiseringen av 

sjuksköterskors attityder gentemot deprimerade patienter framhävdes behovet av utbildning 

inom området. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Under kvalitetsgranskningen framkom att fyra kvantitativa och två kvalitativa, endast uppgick 

till medelnivå och skälet till detta är att det inte tydligt framgick vilket frågeformulär eller 

analysmetod som användes vid undersökningen samt att etiska överväganden inte 

tydliggjordes. Tre kvalitativa, fem kvantitativa samt en artikel med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats uppnådde hög nivå. Det faktum att endast nio artiklar uppnådde hög nivå, 

kan ha påverkat resultatet på denna studie negativt. Om fler artiklar med hög kvalitetsnivå 

hade inkluderats i studien kunde detta resulterat i ett pålitligare resultat. Vid granskningen 

hittades inga artiklar av låg kvalitet och därmed inkluderades alla de utvalda artiklarna, vilket 

ses som en styrka i studien. 
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4.2.1 Sjuksköterskans attityder gentemot vuxna personer med depression 

Författarna av föreliggande studie har funnit att psykiska sjukdomar värderas olika i världen, 

vilket bekräftades i studierna gjorda av Mbatia et al. (2009), Burroughs et al.(2005) och 

Scheerder et al.(2010). Attityderna gentemot deprimerade patienter skiftade i de 

undersökningar författarna tagit del av. Flera studier pekade på att majoriteten av 

sjuksköterskorna inte ansåg att depression var en sjukdom. Depression uppfattades istället 

vara en konsekvens av sociala orsaker som drabbade människor med dålig uthållighet (Mbatia 

et al. 2009, Burroughs et al. 2005, Nordt et al. 2006). Sjuksköterskorna i studien av Scheerder 

et al. (2010) var dock av en annan uppfattning, då majoriteten av dessa ansåg att depression 

verkligen var en sjukdom som går att behandla. Alla patienter ska bemötas med respekt anser 

författarna av föreliggande studie. Helhetssynen samt ett etiskt förhållningssätt ska enligt 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005), ligga till 

grund för den vård som sjuksköterskan ger. Det innefattar även attityder och bemötande 

menar författarna till föreliggande studie, vilket styrks av Furåker och Nilsson (2006). 

 

Sjuksköterskor inom somatisk vård i studien av Björkman et al. (2008) hade en mer negativ 

attityd till personer med depression än sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Även Nordt et 

al. (2006) noterade att allmänsjuksköterskorna kände en social distans gentemot denna grupp, 

vilket är i likhet med allmänheten (Aromaa et al. 2010, Connery & Davidson 2006, Ozmen et 

al. 2004). Sjuksköterskor hade i allmänhet negativa attityder till personer med depression, 

vilket troligen orsakades av bristande utbildning och erfarenhet. Stigmatisering kan vara ett 

hinder för integrering av personer med psykisk sjukdom i samhället, anser författarna av 

föreliggande studie. Motståndet till integrering i samhället av deprimerade patienter är något 

som framkom i flera studier (Aydin et al. 2003, Björkman et al. 2008), vilket överensstämmer 

med vad sjuksköterskorna i studierna av Sevigny et al. (1999) och Reed & Fitzgerald (2005), 

ansåg om psykisk sjukdom. Åsikter om sociala restriktioner, såsom indragning av körkort och 

rösträtt, var något som rapporterades av Chambers et al. (2009) och Nordt et al.(2006). 

Däremot ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att de hade en positiv attityd till att vårda 

deprimerade patienter och det ansågs även givande att vårda dem vilket speglade av sig på 

sjuksköterskornas attityd (Furegato et al. 2009, Chambers et al. 2009, Scheerder et al. 2010).  

 

Enligt Travelbee (1971) var det viktigt att sjuksköterskan var medveten om sina egna attityder 

gentemot andra människor för att få förståelse för patienten och dennes behov. Författarna till 

föreliggande arbete, anser att målet att hjälpa en annan människa till att klara av och acceptera 
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sin livssituation bör ligga till grund för sjuksköterskeyrket, vilket styrks av Travelbee (1971). 

Patienters möjlighet till delaktighet i sin egen vård har stor betydelse för tillfrisknandet ansåg 

Hörberg et al. (2004). Detta är något som även författarna till föreliggande arbete anser är av 

stor vikt. Men hur ska delaktighet kunna uppnås och genomföras om sjuksköterskorna har 

negativa attityder till dem och inte tror att de är kapabla till detta? 

 

4.2.2 Sjuksköterskans kunskap om depression 

Många kanske tror att sjuksköterskor har mer positiva attityder till patienter med depression 

än allmänheten, men det är inte helt självklart. Genom denna studie och egna erfarenheter har 

författarna av föreliggande studie kommit fram till, att det inte stämmer. Kunskapsbristen om 

depression hos sjuksköterskan framhävdes i majoriteten av studierna (Mbatia et al. 2009, 

Furegato et al. 2007, Scheerder et al. 2010, Burroughs et al. 2006, McConachie & Whitford 

2008, Mivsek et al. 2008, Williams & Payne 2003). Författarna av föreliggande arbete menar 

att den minimala kunskap som ges i grundutbildningen inte är tillräcklig för att förändra dessa 

negativa attityder som finns inom yrket och i samhället. Om sjuksköterskor ska kunna hjälpa 

till att förändra allmänhetens negativa attityder måste de dock se över sina egna attityder först. 

Detta borde börja redan i grundutbildningen. 

 

Det finns en brist på kunskapsuppföljning och erfarenhet inom detta område, anser 

författarna, vilket styrks av Furegato et al. (2007), McConachie och Whitford (2008) och 

Mivsek et al. (2008). Enligt Furegato et al. (2007) var sjuksköterskorna inte medvetna om 

vikten av sin terapeutiska roll, vilket ledde till lidande för patienterna. Majoriteten av 

sjuksköterskorna i studien av Scheerder et al.(2010) trodde att antidepressiva läkemedel var 

beroendeframkallande, vilket visar på okunskap anser författarna. Enligt Burroughs et al. 

(2006), Haddad et al. (2005) och Mivsek et al. (2008) ansåg sjuksköterskorna att deras egen 

kunskap inte räckte till. Även sjuksköterskornas handledning var otillräcklig, vilket 

resulterade i att de inte kände sig tillräckligt kompetenta för att vårda dessa patienter. 

Depression, till skillnad från fysiska åkommor, ansågs inte prioriterade av sjuksköterskorna 

(Williams & Payne 2003). Sjuksköterskornas negativa attityder till personer med depression 

kan bero på otillräcklig kunskap, menar författarna av föreliggande arbete. Genom ökad 

kunskap och kontinuerlig utbildning stärks självkänslan och självförtroendet anser författarna, 

vilket även bekräftas av studien gjord av Payne et al. (2002). 
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Utbildning i psykisk hälsa och sjukdomar, samt att genomgå en psykiatrisk placering under 

sin sjuksköterskeutbildning, är viktiga faktorer för att stärka självförtroendet i att hantera 

psykiska problem i sin framtida yrkesroll som sjuksköterskor. Den psykiatriska placeringen 

borde vara obligatorisk för alla i grundutbildningen till sjuksköterska. Den erfarenhet som den 

ger, kan ändra många människors uppfattning och attityd om psykiska sjukdomar, vilket i sin 

tur kan förändra den negativa attityden som ofta finns om deprimerade patienter.  Bilden av 

att deprimerade människor skulle vara ”svagare än andra” och ”får skylla sig själva” 

förekommer (Burroughs et al. 2005, Mbatia et al. 2009, Björkman et al. 2008). Denna 

negativa bild kan i och med adekvat utbildning och erfarenhet från verksamhetsförlagda 

utbildningar inom psykiatrin, successivt suddas ut och förändras till det positiva, menar 

författarna av föreliggande arbete. 

 

Att ha kunskap och utbildning angående patientens sjukdom och förmågan att undervisa och 

förklara borde vara viktigt menade Cleary & Dowling (2009) och Travelbee (1971). Att stötta 

patienten i sin egenvård, att lära dem att känna igen symtomen och se olika möjligheter till 

tillfrisknande förbättrar patientens mående och kortar lidandet anser författarna av 

föreliggande studie. Utbildning stärkte självförtroendet enligt Payne et al.(2002) och 

Mavundla (2000). Sjuksköterskorna i studien av Mavundla (2000) menade att bristen på 

kunskap och erfarenhet av att vårda patienter med psykisk sjukdom, såsom depression, ger en 

sämre självkänsla som i sin tur påverkar attityderna negativt. 

 

Att kommunicera med och bemöta personer med psykiatrisk problematik är något som en 

sjuksköterska bör ha kunskaper om enligt Furåker och Nilsson (2006). 

Sjuksköterskestudenterna i samma studie ansåg att sjuksköterskeutbildningen har stora brister 

i sin praktiska utbildning och att kunskaperna som gavs inom psykiatrisk vård är låg. 

Utbildningsbristen uppfattades på liknande sätt i studien av Grav et al. (2010), samt att fokus 

låg på det medicinska perspektivet istället för omvårdnadsperspektivet. Detta framkom även i 

studien av Fernando et al. (2010), där studenternas negativa attityder grundade sig i åsikten att 

deprimerade patienter var oförutsägbara, svåra att prata med och hade sig själva att skylla för 

att de var sjuka. Om människor redan under utbildningens gång har denna negativa attityd 

gentemot denna grupp av patienter, blir det svårt att förbättra och förändra attityderna, om inte 

tillräckligt med kunskap ges i ämnet under utbildningens gång anser författarna av 

föreliggande studie. 
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4.3 Metoddiskussion  

En litteraturstudie utfördes med deskriptiv design för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar, vilket är en styrka. Resultatet i studien baserades på 15 artiklar som valdes ut 

på databaserna Medline och Chinal, då dessa ansågs beskriva befintlig forskning inom 

området av föreliggande studie.  Sökningarna genomfördes även i PsychInfo men då utfallet 

inte överensstämde med studiens syfte valdes denna databas bort. Många artiklar valdes även 

bort då de inte svarade på studiens syfte och frågeställningar, vilket i slutändan resulterade i 

nio kvantitativa, fem kvalitativa artiklar och en artikel som har både kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Önskvärt hade varit om det hade funnits fler kvalitativa artiklar för att höja 

trovärdigheten i denna litteraturstudie och för att de hade kunnat ge ett mer grundligt svar på 

vilka attityder sjuksköterskorna har och varför dessa attityder finns. Författarna av 

föreliggande studie fick en bekräftelse på att sökorden som användes var relevanta, då de 

valda artiklarna förekom vid flera av de sökningar som gjordes, vilket stärkte studiens 

resultat. Artiklarna var publicerade mellan åren 2000 till 2010, där fokus låg på åren 2005 till 

2010. De artiklar som var publicerade innan 2005 innefattar artiklar från den manuella 

sökningen. Elva av de 15 artiklarna var skrivna mellan åren 2005-2010, vilket ses som en 

styrka i studien, då de representerar den senaste forskningen inom det valda området. 

Artiklarna är baserade på och publicerade i flera olika länder, där samtliga visade liknande 

resultat på attityder och kunskaper gentemot patienter med depression, vilket författarna anser 

styrker resultatet av föreliggande studie. Ekonomiska skäl gjorde att artiklar som inte visades i 

free full text exkluderades. Detta kan ha påverkat resultatet negativt, då artiklar av värde kan 

ha valts bort. Studier från alla olika världsdelar är inte inkluderade i föreliggande studie, 

vilket kan ses som en svaghet i sig, då kulturen, samhällsstrukturen samt attityderna kan skilja 

sig åt mellan de olika världsdelarna. Då författarna inte har engelska som modersmål, kan en 

viss feltolkning ha uppstått av de inkluderade engelska artiklarna, vilket kan ha lett till att 

studiens resultat påverkats. 

 

Avsikten med denna litteraturstudie, var att skriva om sjuksköterskans attityder och kunskaper 

om psykisk ohälsa. Omständigheterna gjorde att studien inriktades mot enbart depression. Det 

visades sig vara lite forskat inom detta område, vilket resulterade i en svårighet att finna 

relevanta artiklar. Detta kan ses som en svaghet, då många artiklar inför denna litteraturstudie 

har belyst hela området psykisk ohälsa, där depression ingår. 
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4.4 Allmändiskussion 

Alla människor kan drabbas av en depression någon gång i livet, likväl som en fraktur i 

armen, och detta faktum är viktigt att komma ihåg i rollen som sjuksköterska. Adekvat 

undervisning inom grundutbildningen till sjuksköterska, samt fortsatt kontinuerlig utbildning 

gällande depression, borde vara en självklarhet inom sjuksköterskeyrket. Detta på grund av att 

denna grupp av patienter även förväntas att få vård inom andra delar av sjukvården.  

Resultatet av denna litteraturstudie kan användas av sjuksköterskor och 

sjuksköterskestuderande för att göra dem medvetna på vilken betydelse deras egna attityder 

har till patienter med depression. I och med detta blir det ännu mer tydligt att behovet av 

obligatorisk placering inom psykiatrin behövs, för att förbättra sjuksköterskors attityder till 

personer med depression anser författarna av föreliggande studie. Genom att utgå från 

Travelbee´ s (1971) omvårdnadsteori, tror författarna, att sjuksköterskan kan bli medveten om 

sina egna uppfattningar och attityder gentemot andra människor. Då skapas empati och 

förståelse för patienten och dennes behov. I förlängningen skulle det bidra till en bättre vård 

för dessa patienter. 

 

Då författarna inför föreliggande studie tagit del av några artiklar som belyser 

psykiatrisjuksköterskans negativa attityder gentemot denna grupp, uppstod en undran över 

vad detta kan bero på. Kan det ha sin grund i att dessa sjuksköterskor på grund av sin 

erfarenhet är mer realistiska när det gäller behandling och prognos för dessa patienter?  

Vidare forskning behövs för att undersöka psykiatrisjuksköterskors attityder gentemot dessa 

patienter och vad dessa attityder kan bero på samt hur de kan förbättras. 

 

Författarna av föreliggande studie har funnit att slutsatsen är, att i mötet med andra människor 

är attityderna av största vikt, då bemötandet blir påverkat. De negativa attityderna som 

framkom hade sin grund i kunskapsbrist, anser författarna.  Den kunskapsbrist som rådde 

inom detta område, leder till att adekvat vård av dessa patienter blir begränsat. Därför önskas 

mer forskning och utbildning inom området för att stärka självförtroendet och öka kunskapen 

hos sjuksköterskan. 
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitetsbedömning – kvalitativa studier. 

  Fråga Ja Nej 
 

1. Beskriver titeln studiens innehåll?     
 

2. Återger abstraktet studiens innehåll?     
 

3. Beskrivs det valda problemområdet i introduktionen?     
 

4. Leder introduktionen fram till studiens syfte?     
 

5. Framgår studiens syfte?     
 

6. Är den kvalitativa metoden beskriven?     
 

7. Är designen relevant utifrån syftet?     
 

8. Finns inklusionskriterierna beskrivna?     
 

9. Finns exklusionskriterierna beskrivna?     
 

10. Är urvalsmetoden beskriven?     
 

11. Är undersökningsgruppen beskriven?     
 

12. Anges var studien är gjord?     
 

13. Anges när studien är gjord?     
 

14. Anges datainsamlingsmetoden?     
 

15. Är data systematiskt insamlade?     
 

16. Visas det hur data analyserats?     
 

17. Är resultaten trovärdigt beskrivna?     
 

18. Besvaras studiens syfte?     
 

19. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?     
 

20. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     
 

21. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?     
 

22. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     
 Modifierad verion av: Willman, M., Stoltz, B. & Bachtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & Wengström, Y. 

(2008) 

 
 

 

 



 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning – kvantitativa studier 

Fråga Ja Nej

1. Beskriver titeln studiens innehåll?

2. Återger abstractet studiens innehåll?

3. Finns i introduktionen en adekvat beskrivning av valt problemområde?

4. Leder introduktionen fram till studiens syfte?

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?

7. Är designen relevant utifrån syftet?

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?

9. Finns exklusionskriterier beskrivna?

10. Är urvalsmetoden beskriven?

11. Finns deltagarna beskrivna?

12. Anges bortfallets storlek?

13. Anges var studien är gjord?

14. Anges när studie är gjord?

15. Anges hur datainsamlingen genomfördes?

16. Anges vilka mätmetoder som användes? 

17. Beskrivs studiens huvudresultat?

18. Presenteras det hur data bearbetats statistiskt och analysterats?

19. Besvaras studiens frågeställningar?

20. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?

21. Diskuterar författarna studiens interna validitet?

22. Diskuterar författarna studiens externa validitet?

23. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?

24. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?

Modifierad version av. Willman, A., Stoltz, B. & Bachsevani, C. (2006) och forsberg, C. & Wengström, Y. 

(2008).

 

 



 

Bilaga 3. Tabell över kvalitetsbedömning av valda artiklar 

Kvalitativa artiklar Kvalitet Antal 

artiklar 

Poäng Kvalite´   

i  % 

  
Hög 3 18 - 22 

81-100 
% 

  
Medel 2 15-17 68- 77 % 

Kvalitativ/kvantitativ 

artikel 
Hög 1 19 82 % 

Kvantitativa artiklar 
Hög  5 19-24  

79-100 
% 

  
Medel 4 16-18  67-78 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. Tabell över valda artiklars syfte och huvudresultat 

Författare/ 

År/ Land 
Syfte Huvudresultat 

Aydin et al. 

2003. 

Turkiet.  

Jämföra och undersöka attityder till och 

kunskaper om depression och schizofreni 

bland sjukhuspersonal. 

Attityderna är negativare bland den 

utbildade sjukvårdspersonalen än de 

outbildade. 

Björkman et 

al. 2008. 

Sverige. 

Undersöker attityder till psykisk ohälsa 

och personer med psykisk sjukdom bland 

sjuksköterskor inom somatisk vård och 

psykiatrin. 

Vårdpersonal inom den somatiska vården 

hade mer negativa attityder än 

vårdpersonal inom psykiatrin mot 

personer med psykisk sjukdom.  

Burroughs et 

al. 2006. 

England.  

Att undersöka hur primärvårdsanställda 

och patienter ser på orsaker och hantering 

av depression sent i livet.  

Majoriteten av de anställda ansåg att 

depression är en konsekvens av sociala 

faktorer och anses inte som en legitimerad 

sjukdom. 

Chambers et 

al.         

2009.  

Finland, 

Litauen, 

Irland, 

Italien, 

Portugal 

Beskriva och jämföra attityder till psykisk 

sjukdom bland sjuksköterskor som arbetar 

inom den psykiatriska vården i fem 

europeiska länder och faktorer som är 

associerad med dessa attityder.    

Sjuksköteskornas attityder var i allmänhet 

positiva. Attityderna varierade mellan 

länderna.  

Furegato et 

al. 2007. 

Brasilien. 

Undersöker sjuksköterskors kunskaper 

och åsikter om depression. 

Sjuksköterskor har för lite kunskap, 

erfarenheter och är i behov av en 

uppföljning av kunskap om depression. 

De är dessutom omedvetna om sin 

terapeutiska roll för dessa patienter. 

Haddad et al. 

2005. 

England. 

Att skaffa information om och hur mycket 

personalen kommer i kontakt med 

patienter med psykisk ohälsa. Att se över 

hur mycket erfarenhet, utbildning och 

attityder de har gentemot denna grupp av 

patienter. 

Trots att attityderna gällande depression är 

optimistiska, finns en avvisande attityd 

gentemot detta tillstånd.  Sjuksköterskorna 

inom kommunen medger att det finns ett 

behov av utbildning inom psykiska 

hälsoproblem, såsom depression. 

Hugo.                     

2001.               

Australien. 

Att få information om attityder, från 

personal inom psykiatrin, gentemot 

människor som har erfarenheter från en 

psykisk sjukdom. 

Attityder som sjuksköterskan har skiljer 

sig från allmänhetens attityder, som visar 

på att utbildning behövs för att se över och 

begränsa stigmatisering och 

diskriminering gentemot personer med 

depression. 

Lilja et al. 

2006. 

Sverige.  

Att undersöka sjuksköterskors uppfattning 

av intagna patienter med diagnosen 

depression.  

Sjuksköterskors uppfattning av en person 

som lider av depression är att denne är 

plågad, tillintetgjord, trött, tom och 

främmande. En deprimerad person anses 

inte vara i kontakt med verkligheten.  



 

Författare/ 

År/ Land 
Syfte Huvudresultat 

Mbatia et al. 

2009. 

Tanzania 

Bland personal inom primärvården studera 

kunskaper, attityder och praktiskt 

handlande gentemot personer med 

depression. 

Majoriteten av deltagarna ansåg att 

depression är ett sätt för personer med 

dålig uthållighet att hantera svårigheter i 

livet. 

McConachie 

& Whitford. 

2008. 

Skottland. 

Undersöker allmänsjuksköterskans 

erfarenheter och attityder gentemot vården 

av kvinnor med allvarlig psykisk sjukdom 

under den perinatala perioden. 

Deltagarna har olika attityder mot denna 

grupp.  Rädsla och oro var känslor som 

präglade sjuksköterskorna då de vårdade 

eller kände ansvar för dessa kvinnors barn.  

Mivsek et al. 

2008. 

Slovenien.  

Att undersöka Slovenska barnmorskors 

och sjuksköterskors kunskaper om och 

attityder mot postnatala sjukdomar, såsom 

depression.  

Deltagarna har bristande kunskaper om 

postnatala sjukdomar och ansåg inte att 

hanteringen av dessa tillhörde deras 

ansvar.  

Nordt et al. 

2006. 

Schweiz.  

Jämföra attityder och kunskaper om 

Schizofreni och Depression, mellan 

personal anställda inom psykiatrin och 

den allmänna befolkningen. 

Personal inom psykiatrin har färre 

negativa uppfattningar än allmänheten, om 

personer med depression. Men känner 

liknande social distans gentemot denna 

grupp patienter. 

Payne et al.            

2002.                  

England 

Att mäta självförtroendet vid hanterandet 

av samtal gällande psykisk hälsa, 

kunskapen och attityder till psykisk hälsa 

före och efter utbildning. 

Självförtroendet ökade hos sjuksköterskor 

som hade fått utbildning i psykisk hälsa, 

vilket påverkade deras attityd positivt. 

Scheerder et 

al. 2010. 

Belgien, 

Estland, 

Frankrike, 

Tyskland, 

Ungern, 

Irland, 

Italien, 

Scotland, 

Slovenien. 

Att undersöka och jämföra attityder 

gentemot depression hos vårdpersonal 

inom psykiatrin och anställda inom den 

offentliga sektorn (poliser, farmaceuter 

etc.). 

Kommunanställda och sjuksköterskor har 

en mer negativ attityd mot patienter med 

depression och antidepressiva läkemedel, 

samt har de mer begränsat med kunskap 

om symtomen vid depression än vad 

personalen inom psykiatrin har. 

Williams & 

Payne   

2003. 

England. 

Att visa hur sjuksköterskor inom den 

palliativa vården arbetar, både inom 

kommun och sjukhus, när det gäller att 

urskilja, fastställa och ta hand om 

patienter med depression. 

Sjuksköterskorna fann det svårt att prata 

med patienter om depression och valde 

istället att fokusera på fysiska symtom. 

Studien visar på en brist på träning i att 

identifiera de psykiska symtomen, vilket 

resulterade vidare i brister i behandlingen. 

 

  

 

 


