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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är en av de folksjukdomar som ökar i vårt land och speciellt 

depression. Depressiva tillstånd behandlas idag ofta med ECT (elektrokonvulsivterapi). 

Andra indikationer till ECT kan vara bipolär sjukdom, schizofreni och psykoser.  

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av vården i samband med ECT-behandling 

samt att undersöka vilka undersökningsgrupper de valda artiklarna har. Metod: En 

beskrivande litteraturstudie. Elva artiklar granskades varav åtta var kvalitativa, en 

kvantitativ och två med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Artiklarna söktes i 

databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo med en tidsram från 2000-2015. 

Huvudresultat: Resultatet presenteras under tre underrubriker, information och 

bemötande, sista utvägen och minnesstörningar. Ett av problemen som patienterna 

upplevde var bristen på information i samband med ECT-behandlingen. Majoriteteten av 

patienterna visade sig ha stor kunskapsbrist angående behandlingen och processen 

runtomkring. Patienterna upplevde även behandlingen som en ”sista utväg” och att de 

inte hade något annat val. Det sista studien presenterar är patienternas upplevelser av 

bieffekterna, och då främst minnesstörningar. Slutsats: Studien visar på vikten av 

information mellan vårdtagare och vårdgivare då brist på detta skapar oro och rädsla hos 

patienten. Den visar även att det finns stora brister i informationshanteringen då patienter 

upplever att de inte fått adekvat information under ECT-behandlingen, främst om 

bieffekter som minnesstörningar och hur själva behandlingen kommer att gå till.  

Nyckelord: ECT, Elektrokonvulsiv terapi, omvårdnad, behandling, patient, 

erfarenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

Background: Mental illness is one of the common diseases that increase in our country 

and especially depression. Depressive conditions are treated today, often with ECT 

(electroconvulsive therapy). Other indications for ECT may be bipolar disorder, 

schizophrenia and psychoses. Aim: The aim of this study was to describe patient´s 

experiences of care related to Electroconvulsive Therapy. Method: A descriptive 

literature rewiev was performed. Eleven articles were included, eight were qualitative, 

one quantitative and two with both quantitative and qualitative approach. Articles were 

searched in data bases PubMed, Cinahl och PsycInfo, with a time frame from 2000-2015. 

Result: The results are presented under three sub-headings, information and treatment, a 

last resort and memory disorders. One of the problems that patients experienced is the 

lack of information. The majority of patients were found to have great lack of knowledge 

about the treatment and the process around it. The patients also experienced treatment as 

a “last resort” and they felt like they had no other choice. The final results the study 

presents were the patient´s experiences of the side effects, mainly memory disorders. 

Conclusion: The study shows the importance of information between patient and care 

givers. A lack of information causes anxiety and fear of the patients. The study also shows 

that there are major deficiencies in information management when patients feel that they 

have not received adequate information during ECT treatment, mainly about side effects 

and how the treatment will occur.  

Keywords: ECT, Electroconvulsive therapy, nursing care, treatment and patient 

experience 
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1. Introduktion 

1.1 Psykisk ohälsa 

Folkhälsorapporten från 2014 pekar på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt 

depression, speciellt bland unga kvinnor. Antalet självmordsförsök bland unga i Sverige 

har också ökat dramatiskt(1). En av tre besök inom primärvården idag görs av personer 

med någon form av psykisk ohälsa. Tre av fyra personer har någon form av relation till 

en person diagnostiserad med psykisk sjukdom. Orsakerna till varför psykisk ohälsa ökar 

är inte klarlagda, men stressande vardag utan möjlighet till vila, självbestämmande, brist 

på socialt stöd och ekonomiska problem kan vara faktorer som bidrar till psykisk 

ohälsa(2).  

1.2 Depression 

Den vanligaste anledningen till psykisk ohälsa idag är depression. Det är ett av våra 

största hälsoproblem, så mycket som varannan kvinna och var femte man drabbas någon 

gång under livet(1,2). Depression är ett medicinskt tillstånd som kännetecknas av 

nedstämdhet, ångest, hopplöshet, låg självkänsla, trötthet, aggressivitet, aptitlöshet, 

sockersug, sömnproblem hämning av kroppsliga funktioner, skuldkänslor, 

koncentrationssvårigheter, glömska och obeslutsamhet, återkommande tankar på döden. 

Depressionen kan vara av lätt, måttlig eller svår karaktär (3).  

Att drabbas av depression kan innebära att helt förlora sin tidigare kraft och energi, att 

helt plötsligt inte orka kliva ur sängen eller ta en dusch. Livskvalitén är ofta kraftigt 

nedsatt och risk för självmord är de allvarligaste konsekvensen. I nationella riktlinjer för 

vård vid depression finns behandlingsriktlinjer för lätt, måttlig och svår depression(2). 

1.3 Psykos  

Psykos är ett samlingsnamn för all psykossjukdom(2). Nationalencyklopedin definierar 

psykos enligt följande: Svår, psykisk störning med bristande verklighetskontakt och mer 

eller mindre fullständig avsaknad av sjukdomsinsikt, det vill säga förmåga att inse att man 

inte är frisk (4). Psykosen ger stora kognitiva nedsättningar, däribland minnessvårigheter. 

Oförmåga till sjukdomsinsikt samt minnessvårigheter menar Skärsäter et.al. försvårar 

behandling vid dessa sjukdomar (2). 

1.4 Schizofreni 

Schizofreni debuterar ofta i unga år och är en av de allvarligaste psykossjukdomarna. I 

Sverige finns ca 35 000 personer som någon gång vårdats för Schizofreni. Fem procent 
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av dem som har Schizofreni dör genom självmord. Symtomen kommer gradvis och kan 

märkas som en successiv pågående personlighetsförändring. Förmågan att förstå och läsa 

av sinnesintryck och information försämras. Många får hörselhallucinationer och 

vanföreställningar. Ofta har inte patienten någon sjukdomsinsikt då de har en försämrad 

förmåga till självreflektion. Schizofreni är ofta en mer långvarig och djupgående diagnos 

än övriga psykossjukdomar(2). 

1.5 Bipolärt syndrom 

Mani, depression, blandad episod och snabba svängningar i humöret räknas till det 

bipolära syndromet. Under sjukdomsepisoden pendlar patienten mellan djup depression 

och eufori. Hälften av patienternas insjuknande har föregåtts av någon form av psykisk 

eller fysisk stress. Patienterna pendlar mellan suicidal tankar, enorm trötthet och 

energilöshet för att sedan gå in i den maniska perioden, då patienten upplever en enorm 

kreativitet och upprymdhet. Typiska symtom för mani är: förhöjd självkänsla, ökad 

aktivitetsnivå, pratsamhet, snabba associationer, minskat sömnbehov, ökat sexuellt 

intresse, tankeflykt, lättdistraherad och ökad benägenhet att ge sig i lustfyllda aktiviteter 

utan att överblicka konsekvenserna. De depressiva skoven kännetecknas av mycket stor 

självmordsrisk och symtom som trötthet, energilöshet, koncentrationssvårigheter och 

ökat sömnbehov. Sjukdomens konsekvenser kan leda till problem med relationer(2). 

1.6 Elektrokonvulsivterapi (ECT) 

 ECT används vid depressioner, bipolärt syndrom, schizofreni eller då farmakologisk 

behandling inte fungerat. Det finns två varianter av behandlingen: Unilateral- och 

bilateral behandling. Vid unilateral behandling ges ström på endast ena sidan av hjärnan. 

Denna metod anses vara skonsammare och ger mindre biverkningar på närminnet. Vid 

bilateral behandling ges ström på båda sidor av hjärnan. Denna metod används vid svår 

psykisk sjukdom eller då den unilaterala inte fungerat som väntat.  Vid en behandling 

med ECT får patienten narkos och muskelavslappnande läkemedel, sedan sänds en 

kortvarig ström under några sekunder genom elektroder placerade på ena eller båda 

tinningarna. Ett kontrollerat epileptiskt anfall framkallas, som pågår mellan 15-60 

sekunder(5). Normalt ges 5-12 behandlingar totalt, fördelat på 2-3 gånger i veckan. 

Krampanfallet får ej överskrida 2 minuter, då avbryts anfallet med kramplösande 

läkemedel. Utvärdering och uppföljning görs regelbundet under behandlingen. Effekten 

av ECT-behandlingen är snabb, dock krävs underhållsbehandling då risken för snabbt 
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återinsjuknande är stor. Om ingen förbättring skett efter 12 behandlingstillfällen avslutas 

den(6).  

ECT ges alltid på sjukhus dock kan patienten vara inneliggande eller behandlas 

polikliniskt. Efter behandlingen får patienten stanna kvar en stund på mottagningen då 

puls och blodtryck kontrolleras. Patienten får inte köra bil efter behandlingen då denne 

varit sövd(7). 

1.7 ECT genom tiderna 

Redan i början på 1900-talet användes medicinskt framkallade anfall mot psykisk ohälsa. 

År 1934 såg den ungerska neurologen Ladislas Joseph von Meduna ett samband mellan 

epileptiskt anfall och schizofreni, då han tog sig an en patient vid namn Zoltan som led 

av svår katatonisk schizofreni. Meduna injicerade då Zoltan med kamferolja, vilket är 

krampframkallande. Krampen varade endast i några sekunder. Efter några dagars 

injicerande vaknade Zoltan upp ur sin katatoniska schizofreni och förde för första gången 

på 4 år en konversation (8,9). En romersk läkare, Cerletti Bini, fortsatte att utveckla ECT 

behandlingen under 1938 och därmed har ECT använts som behandlingsmetod i över 70 

år vid psykisk ohälsa som depression, schizofreni och bipolärt syndrom. Under 50-talet 

började man att använda sig av muskelavslappnande och tandskydd för att skydda 

patienterna under behandlingen. 1970 ifrågasattes metoden då den likställdes med 

lobotomi (10). Inte förens i början av 2000-talet insåg man att ECT har en antidepressiv 

effekt(8).  

1.8Kvalitetsregister ECT 

Från och med 2011 finns ett nationellt kvalitetsregister, som har tillkommit med stöd av 

Sveriges kommuner och landsting. Allt fler kliniker har successivt anslutit sig till 

kvalitetsregistret och registreringarna ökar för varje år. Under 2012 hade alla enheter i 

landet som ger ECT anslutits till registret. Nationell statistik kan leda till att tillgången till 

behandlingen och kvaliteten på vården blir likvärdig. Forskning om behandlingens 

kortsiktiga och långsiktiga effekter underlättas av registret. En förbättrad effekt och så 

lite biverkningar som möjligt är målet med forskningen(11). 
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1.9 Sjuksköterskans roll och bemötande av patient och anhörig 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor lyder: ”Sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella 

rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt. 

Omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk 

bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, 

politiska åsikter eller social ställning. Sjuksköterskan erbjuder vård till enskilda 

personer, familjer och allmänheten samt samordnar sitt arbete med andra 

yrkesgrupper”(12, s.3).  

I Sverige har Socialstyrelsen utvecklat en kompetensbeskrivning för Legitimerade 

sjuksköterskor som kortfattat beskriver att sjuksköterskan ska se varje patient som en 

enskild individ, respektera människans autonomi och integritet samt ha ett etiskt 

förhållningssätt. För att en optimal omvårdnad ska uppnås bör den individanpassas. 

Patienter och dess anhöriga bör så långt som det är möjligt vara delaktiga i omvårdnaden 

och därför bör sjuksköterskan kontinuerligt involvera och informera både patienter och 

anhöriga(13) . Att vara anhörig till en psykiskt sjuk person kan vara oerhört jobbigt 

eftersom vissa psykiskt sjuka inte klarar av att vara ensamma, vilket kan innebära i vissa 

fall att den anhörige aldrig kan lämna hemmet om inte någon annan tar över ansvaret. 

Detta kan upplevas som ett fängelse för anhöriga(14). 

 Det är av vikt att sjuksköterskan etablerar en meningsfull relation till patienten så fort 

det bara går. Det viktigaste då är att patienten känner sig sedd och att sjuksköterskan 

verkligen är där för patients skull. Sjuksköterskan ska aktivt lyssna till patienterna och få 

den att känna sig trygg. Det är även viktigt att sjuksköterskan ser individen bakom den 

psykiska sjukdomen. Genom ett holistiskt synsätt identifierar, bedömer och tar 

sjuksköterskan beslut till vilka behov som ska tillgodoses utifrån patientens tillstånd. 

Omvårdnad av en person med psykisk ohälsa innebär insatser som ska stärka känslan av 

att ha kontroll över sitt eget liv, hantera känslor av meningslöshet samt att skapa strategier 

för att hantera sjukdomen och konsekvenserna av den(2). Sjuksköterskan bör motivera 

patienten att t ex sköta sin personliga hygien till att börja med, vilket kan vara ett stort 

steg för patienter med psykisk sjukdom. Sjuksköterskan har en arbetsledande funktion 

och ett ansvar för planering och genomförande av omvårdnaden, även om omvårdnaden 

i många fall utförs av andra personer och yrkesgrupper. Att kommunicera med en person 

med svår psykisk sjukdom kan vara utmanande. En rädsla för att kommunicera felaktigt 
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med psykiskt sjuk patienter och orsaka mer skada än nytta är vanligt hos sjuksköterskor. 

Att ändå våga möta psykiskt sjuka patienter och lära sig av sina misstag leder till att 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten blir bättre när sjuksköterskan blir 

mer erfaren(15). 

1.10 Omvårdnadsteori  

Peplau beskrivs som modern till den psykiatriska omvårdnaden på grund av hennes 

teoretiska och kliniska arbete. Peplau anser att relationen mellan vårdtagare och vårdare 

är central för förståelsen av psykiatrisk omvårdnad. Hon utgår från interaktionen mellan 

vårdtagare och vårdare. Omvårdnad förutsätter en trygg relation mellan patient och 

vårdare och att båda parterna kan kommunicera och i möjligaste mån förstå varandras 

tankar och känslor. Peplaus teori om förhållandet mellan sjuksköterska och patient är 

internationellt vedertagen och fortsätter att påverka omvårdnaden och forskning inom 

psykisk ohälsa(16).  

Peplau menar att den terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och patient består av 

fyra faser; orientering, identifikation, exploatering och upplösning. 

Orienteringsfasen innebär att patienten upplever ett lidande och söker sig till sjukvården 

för att få hjälp. Patienten har då redan en egen uppfattning om sitt tillstånd och 

sjuksköterskans uppgift är då att hjälpa patienten att orientera sig i sin nya situation, för 

att få en större förståelse för sitt problem samt att hjälpa patienten att förstå vad som 

händer just nu. I identifikationsfasen upplever patienten delaktighet och känner sig som 

en del i kampen mot ohälsa. Patienten identifierar sig då med personer i omgivningen 

som minskar känslan av ett hot mot den egna säkerheten, värdigheten och styrkan. 

Sjuksköterskan accepterar patienten för vad den är och blir en symbol för räddning. Svåra 

upplevelser i barndomen och uppväxten kan göra att vissa patienter har problem med att 

identifiera sig med sjuksköterskan och kan då uppträda självständigt och förneka behovet 

av hjälp. Sjuksköterskan kan då ge patienten nya positiva upplevelser genom att ta på sig 

rollen som moder i omvårdnadsarbetet.  Under exploateringsfasen upplever patienten att 

sjuksköterskan förstår och erkänner relationen mellan dem och börjar då att använda sig 

av vad vården har att ge. Upplösningsfasen innebär att patienten börjar förbereda sig för 

hemgång.  Det är vanligt att patienten upplever oro och ångest inför utskrivning från 

sjukhuset, då är det viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten genom denna fas genom 

att försiktigt styra patienten mot självständighet (17) 
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1.11 Problemformulering 

Hur sjuksköterskan bemöter psykiskt sjuka patienter är oerhört viktigt, patienten ska 

känna sig trygg och sjuksköterskan bör, så fort det bara går skapa en god och tillitsfull 

relation till patienten. Även patientens anhörig bör involveras då vissa svåra psykiska 

sjukdomar kan leda till bristande verklighetskontakt och mer eller mindre fullständig 

avsaknad av sjukdomsinsikt Bemötande är bland annat att se individen bakom den 

psykiska sjukdomen, vilket innebär att sjuksköterskan aktivt lyssnar till patienten som då 

även känner sig sedd och därmed trygg. Under författarnas verksamhetsförlagda 

utbildningsperiod inom psykiatrin observerades det att sjuksköterskorna på den 

psykiatriska avdelningen inte alls var involverad i behandlingen eller omvårdnaden av 

ECT. Behandlingen och informationshanteringen sköttes enbart av skötare och 

undersköterskor. Detta såg författarna som ett problem då sjuksköterskor har det 

övergripande ansvaret för patienters omvårdnad. Författarna till föreliggande studie valde 

därmed att sammanställa tidigare forskning av patienters erfarenheter av vården i 

samband med ECT. Denna samanställning kan vara till nytta för sjuksköterskor som 

träffar patienter i samband med ECT-behandling samt ge stöd i hur sjuksköterskor ska 

arbeta för att ge patienter som får ECT behandling den bästa tänkbara omvårdnaden. 

 

1.12 Syfte och frågeställningar 

Att beskriva patienters erfarenheter av vården i samband med ECT-behandling samt att 

undersöka vilka undersökningsgrupper de valda artiklarna har. 

 Vilka erfarenheter har patienter av vården i samband med ECT-behandlingen? 

 Vilka undersökningsgrupper har de valda artiklarna? 

*I föreliggande studie innebar i samband med före och efter ECT-behandling 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Författarna till föreliggande studie valde en litteraturstudie med beskrivande design där 

befintlig redan publicerad forskning studeras inom ett visst område(18). 

2.2 Databas 

PubMed, Cinahl och PsycInfo är de databaser författarna till denna studie valde, då de är 

de mest framstående inom omvårdnad samt psykiatrisk omvårdnad(19). 

Litteratursökningen gjordes via Högskolan I Gävles Bibliotek. 
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2.3 Sökord 

ECT, Electroconvulsive therapy, nursing care, treatment och patient experience är 

de sökord författarna använde sig av för att söka artiklar till föreliggande studie. 

Författarna till föreliggande studie valde att inte använda MeSh termer eller Headings för 

att få så bred sökning som möjligt. Olika kombinationer av dessa ord resulterade slutligen 

i de valda artiklarna.  

De booleska sökoperatörerna ”OR” och ”AND” användes för att rikta sökningen till ett 

avgränsat område(19). Se tabell 1 i bilaga.  

2.4 Urvalskriterier 

Författarna sökte i Cinahl utan limits för att få en tydlig överblick, därefter avgränsades 

sökningen till: årtalen 2000-2015, linked full text, Peer Reviewed, age Groups: all adult, 

abstract, engelska och tillgängliga genom Högskolan i Gävle.  

I PubMed begränsades sökningen direkt med limits. de var: publicerade de senaste 15 

åren, humans, links to free full text, abstract och engelska. 

I PsycInfo avgränsades sökningen även där direkt. Limits var: Peer Reviewed, linked full 

text, publicerade de senaste 15 åren, Engelska och adulthood. 

2.5 Inklusionskriterier 

Artiklar med vuxna deltagare, artiklar som svarade på syfte och frågeställning, skrivna på 

engelska eller svenska, publicerade de senaste 15 åren.  

2.6 Exklusionskriterier  

De artiklar författarna exkluderade var först dubbletter. Därefter exkluderades 

avgiftsbelagda, pilotstudier och litteraturstudier. Till sist exkluderades de artiklar där 

resultatet inte svarade på syftet. Se figur1. 
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2.7 Utfall av preliminära databassökningar 

Tabell 1 Artikelsök 

 

 

 

 

 

Databas Söktermer Utfall Tänkbara källor 

exklusive 

dubbletter 

Cinahl 

2015-09-16 

ECT OR Electroconvulsive 

therapy 

84 7 

Cinahl 

2015-09-16 

ECT OR Electroconvulsive 

therapy AND nursing care  

38 3 

Cinahl 

2015-09-16 

ECT OR Electroconvulsive 

therapy AND nursing care 

AND treatment 

36 1 

Cinahl 

2015-09-16 

ECT or Electroconvulsive 

therapy AND nursing care 

AND treatment AND 

patient experience 

36 0 

PubMed 

2015-09-16 

ECT OR  Electroconvulsive 

therapy  

83 7 

PubMed 

2015-09-16 

ECT OR Electroconvulsive 

therapy AND nursing care 

0 0 

PubMed 

2015-09-16 

ECT OR Electroconvulsive 

therapy  AND treatment 

78 1 

PubMed 

2015-09-16 

ECT OR Electroconvulsive 

therapy AND treatment 

AND patient experience 

4 2 

PsycINFO 

2015-09-16 

ECT OR  Electroconvulsive 

therapy  

453 23 

PsycINFO 

2015-09-16 

ECT OR Electroconvulsive 

therapy AND nursing care 

369 11 

PsycINFO 

2015-09-16 

ECT OR Electroconvulsive 

therapy AND nursing care 

AND treatment 

369 0 

PsycINFO 

2015-09-16 

ECT or Electroconvulsive 

therapy AND nursing care 

AND treatment AND 

patient experience 

367 0 
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Figur 1. Urvalsprocess och bortfall av artiklar 

2.8 Dataanalys 

De artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och som författarna ansåg svarade på 

syfte och frågeställning lästes med fokus på metod och resultatdel.  För att besvara 

frågeställning ett samt två granskades först resultatdelen och därefter den metodologiska 

delen(18). För att få en överblick över artiklarna gjordes en översiktstabell med 

rubrikerna: Författare och publikations år, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys, syfte och frågeställning. Se bilaga. Artiklarna till 

litteraturstudien lästes enskilt av författarna flera gånger. Därefter diskuterades syfte och 

resultat av författarna som sedan antecknade vad de kunde utläsa av varje artikels resultat. 

De inkluderade artiklarna analyserades och bearbetades systematiskt genom att färgkoda 

och sortera innehållet under olika innehållsgrupper. Efter noggrann granskning av de 

valda artiklarna utkristalliserades tre följande områden: information och bemötande, 

minnesstörningar och ”sista utvägen”. Författarna valde att använda dessa som 

underrubriker i resultatet. 

Den metodologiska aspekten urvalsgruppgrupp analyserades av författarna tillsammans 

och med fokus på ålder, kön och antal deltagare. Alla de valda artiklarna hade 

gemensamt patienter som urvalsgrupp, men ett fåtal hade även anhöriga samt 

legitimerade sköterskor som urvalsgrupp. Dessa tre urvalsgrupper färgkodades för att 

underlätta analysen av den metodologiska delen. Detta presenterades i löpande text i 

1917 artiklar funna

1862 artiklar var 
dubbletter eller ej 

tillgängliga i full 
text.

55 artiklar återstod
11 artiklar var 
avgiftsbelagda

44 artiklar återstod

10 artiklar var 
litteraturstudier 
eller pilotstudier 

34 artiklar återstod

23 artiklar svarade 
inte på syftet.

11 artiklar 
inkluderades i 
föreliggande 

litteraturstudie.
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resultatdelen av studien. Enligt Polit et al. är någon form av kodning i litteraturstudier 

en användbar metod för att analysera och sammanställa innehållet (18). 

 

2.9 Forskningsetiska överväganden 

Enbart vetenskapliga artiklar användes i litteraturstudien. Dessa valdes ut och 

analyserades objektivt för att undvika att resultatet påverkades i någon riktning(18). Alla 

artiklar som användes i studien sammanställdes och redovisades. Inga plagiat eller 

förvrängningar av data var tillåtet. 

  

3. Resultat 
Resultatet baseras på de elva vetenskapliga artiklar författarna analyserat inför 

litteraturstudien. Av dessa elva artiklar var åtta kvalitativa, en kvantitativ och två av 

artiklarna hade både kvalitativ och kvantitativ ansats. Dessa elva artiklar presenteras i en 

översiktstabell, se bilaga 1. För att presentera resultatet tydligt och överskådligt arbetades 

tre underrubriker fram: information och bemötande, ”sista utvägen” och 

minnesstörningar. Se figur 2. Författarna granskade även den metodologiska aspekten 

undersökningsgrupp, som i slutet av resultatet presenteras i löpande text och i en tabell 2, 

s. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Underrubriker. 

 

Patienters erfarenhet av vården i samband 

med ECT behandling. 

 
 

 

Information och 

bemötande 

”sista utvägen” 

minnesstörningar 
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3.1 Information och bemötande 

Sex av artiklarna visade att deltagarna upplevde en stor informationsbrist innan 

patienterna skulle genomgå ECT behandling. Detta resulterade i att patienterna kände sig 

oförberedda och rädda inför behandlingen då majoriteten av patienterna redan innan 

behandlingen hade en negativ inställning till ECT. Processen kring att få information om 

ECT-behandlingen varierade stort, även kvaliteten på informationen. I en studie med 12 

deltagare var det endast 4 deltagare som upplevde att de fått tydlig och adekvat 

information inför behandlingen. Resterande ansåg att informationen var så gott som 

obefintlig. De som ansåg sig inte fått tillräcklig information beskrev det som att de inte 

hade någon aning om vad de gett sig in på eller vad som skulle hända. Det lilla de visste 

angående behandlingen hade de sett på tv, internet eller hört från andra patienter som 

genomgått behandlingen. En annan deltagares erfarenhet var att dennes anhöriga fick leta 

fram information under behandlingen. En studie visade att majoriteten av deltagarna som 

genomgått ECT behandlingen hade väldigt dåliga grundläggande kunskaper kring 

behandlingen, medgivande, indikationer, effektivitet och biverkningar. Även 

informationen efter behandlingen upplevdes bristfällig eller i vissa fall obefintlig. Det 

framkom även att deltagarna ville ha mera information men vågade inte ställa sina frågor 

då läkarna framställs nästintill som en Gud och dessa ifrågasätts ej(20, 21, 22, 23, 24, 25). 

I studien av Ejaredar et al. ansåg deltagarna att den lilla information de fick var förenklad 

eller falsifierad. En del av deltagarna ansåg att om de hade fått riktig information hade 

det varit möjligt att ta ett mer genomtänkt beslut. Några deltagare tog upp att de sökte 

kontakt med sjuksköterskorna för att få information, men de var kalla och osympatiska 

och inte alls tillmötesgående och förtroendegivande. Deltagarna i studien hävdade att 

bemötandet var dåligt över lag bland personalen. Samma studie belyser även att den enda 

information som fanns tillgänglig var en instruktionsvideo som tillverkarna av ECT-

instrumenten producerat(21). Deltagarna i Smiths et al.´s studie ansåg att informationen 

i huvudsak om riskerna vid ECT undanhölls dem. En av deltagare frågade sin doktor 

angående minnesstörningar och fick till svar att det inte fanns bevis för att behandlingen 

ledde till minnesförlust(22). I en annan studie däremot tillfrågades patienter om de innan 

behandlingen fått och förstått informationen om eventuella minnesstörningar som kunde 

uppstå, över hälften svarade att de fått samt förstått informationen(27). Kopowitz et al. 

och Orr et al. hävdade att information kan ha getts men då deltagarna redan hade kognitiva 

nedsättningar relaterat till sin depression redan innan behandlingen kan ha glömt bort 

det(20, 28). 
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 3.2 Sista utvägen 

I en studie av Fischer et al framkom det att deltagarna inte kände sig direkt tvingade till 

att genomgå ECT-behandling, däremot upplevde de att det var sista utvägen.  Det sista 

alternativet att ta till mot depressionen var ECT då de andra metoderna, som 

farmakologisk behandling inte hjälpt(29). Även Ejaredar et al.´s studie tar upp att 

majoriteten av deltagarna beskrev deras situation som desperat då ingen tidigare 

behandlingsmetod fungerat och att de upplevde att ECT kändes då som den sista utvägen. 

Endast två av tolv deltagare valde ECT i tron att det verkligen var det bästa 

alternativet(21). Majoriteten av deltagarna i ytterligare en studie hävdade att de var totalt 

maktlösa mot sin sjukdom, i det här fallet depression, där inga behandlingar gett något 

resultat. Den enda chansen till tillfrisknande samt ”sista utvägen” var ECT. Deltagarna 

beskrev situationen som oerhört skrämmande då sjuksköterskorna benämnde ECT som 

den ”sista utvägen”. Andra deltagare såg det som en ”sista utväg” att slippa alla 

läkemedel, då läkarna lovat deltagarna att ECT behandling innebar att de kunde sluta 

använda sina läkemedel. De kände sig dock lurade, då de inte alls fick sluta med sina 

läkemedel(28). Deltagarna i Smith et al.´s studie hade gemensamt att de såg ECT som en 

”sista utväg”, således var anledningarna till det olika. En av deltagarna tar upp att hon var 

så rädd och desperat men litade på att ”doktorn vet bäst”. En deltagare som intervjuades 

i Orr et al.´s studie säger sig blivit påverkade av sjuksköterskornas inställning att ECT var 

den ”sista utvägen”. Detta säger deltagaren gjorde henne redan från början negativt 

inställd och därmed hjälpte inte behandlingen(28, 22). 

3.3 Minnesstörningar 

I studien av Van Daalen et al. beskrevs bieffekterna av ECT-behandling, där den 

vanligaste är minnesstörningar. En av deltagarna i studien beskrev att hon inte mindes 

någonting alls av behandlingen, varken före, under eller efter. En annan deltagare som 

hade genomgått 38 behandlingar under två månader påstod att denne led av minnesförlust 

och intellektuell nedsättning på grund av ECT behandlingarna. Andra uppgav att de innan 

behandlingen fått information om att en temporär och minimal minnesförlust kunde 

uppstå efter behandlingen. I verkligheten blev minnesförlusten mycket större och 

permanent enligt deltagarna(26). I Smith et al.´s studie var erfarenheten för flera av 

deltagarna att minnesstörningarna var så grava att de inte klarade av att sköta sin egen 

ADL efter ECT behandlingen. De mindes inte ens vardagliga ting, exempelvis hur en 

nyckel eller en dusch användes(22, 26). 
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I Rose´s et al.´s  studie angav 99 av 139 att de upplevde minnesförlust i samband med 

behandlingen, 86 av dessa deltagare upplevde att den var permanent. En deltagare beskrev 

det som att det kändes som att ha förlorat två år av sitt liv. En annan deltagare sa sig inte 

ha varken sin personlighet eller sina minnen kvar(30).  

Tre studier belyste minnesstörningar ur en annan synvinkel med mer positiva 

erfarenheter. I en Irländsk studie uppgav 70 % av deltagarna att de upplevt 

minnesstörningar efter behandlingen, men att de var övergående. De kunde även tänka 

sig att genomgå behandlingen igen. Även i Orr et al.´s studie fick deltagarna 

minnesstörningar, men de upplevde de inte som ett problem. En deltagare ansåg att vara 

frisk från depressionen var mer värt än minnen, en annan menade att de kognitiva 

nedsättningarna kunde ha med depressionen i sig att göra.  Philpot et al.´s studie visade 

att deltagarna var mer positiva till behandlingen och hade inga negativa erfarenheter av 

minnesstörningar. Deltagarna upplevde vissa minnesstörningar i slutet av behandlingen, 

dessa var dock övergående och därmed obetydliga(28, 27, 25). 

3.4 Granskning av den metodologiska aspekten – urvalsgrupp 

Författarna har valt att studera urvalsgrupp och då med fokus på kön, ålder och antal 

deltagare. I studiens metodologiska aspekt har artiklar med både kvantitativ och kvalitativ 

ansats inkluderats samt två artiklar där författarna har använt sig av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. I alla elva artiklar författarna studerat ingick patienter som deltagare i 

urvalsgruppen(20-30). 

 

Tabell 2 Metodologisk aspekt, urvalsgrupp. 

Författare Urvalsgrupp 

Ejaredar et al 9 deltagare. Enbart kvinnor. Minst 18 år gamla. 

Smith et al 16 deltagare. Varav 5 män och 11 kvinnor. Ålder framkom 

ej. 

Rajagopal et al  77 deltagare. Kön och ålder framkom ej. 

Orr et al 6 kvinnliga deltagare. 71-89 år gamla. 

Kopowitz et al 8 deltagare. Minst 18 år gamla. Kön framkom ej. 

Rajkumar et al 52 deltagare. Ålder och kön framkom ej. 

Philpot et al Studien gjordes på två mentalsjukhus. På ena deltog 53 

varav 83 % var kvinnor, medelåldern var 61. På andra deltog 

55, varav 75 % var kvinnor, medelåldern var 63. 

Rose et al 139 deltagare. Kön och ålder framkom ej. 

Rusch et al 30 deltagare. 17 manliga och 13 kvinnliga. Medelålder var 

53,4 år. 

Fisher et al 12 deltagare, varav 7 var kvinnor. 31-70 år gamla. 



 

14 

 

Van Daalen-

Smith et al 

7 kvinnliga deltagare. 44-65 år gamla. 

 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet som framkom i föreliggande litteraturstudie var att patienterna upplevde 

en stor brist på information i samband med ECT-behandlingen, både inför och efter. Vissa 

gånger gavs ingen information alls utan patienterna menar att de påbörjade behandlingen 

utan att veta vad som skulle hända. Detta ledde till oro, rädsla samt att de blev negativt 

inställda till behandlingen. Patienternas erfarenheter visar också att det brister i 

bemötandet mellan sjuksköterskan och patienten. Patienternas erfarenheter var även att 

behandlingen var en ”sista utväg” och att de inte hade något annat val eftersom inga 

läkemedel, eller andra behandlingar hade hjälpt. ECT var det enda som var obeprövat. 

Och var därmed den sista utvägen. Det sista studien presenterar var patienternas 

erfarenheter av minnesstörningar efter ECT-behandling. Alla deltagarna i de studier 

författarna till föreliggande studie analyserat hade någon form av minnesstörning. 

Minoriteten hade mindre minnesstörningar som var övergående, men majoriteten fick 

svåra minnesstörningar som ej var övergående. 

Huvudresultat gällande den metodologiska aspekten var att majoriteten av deltagarna var 

kvinnor, endast en studie var majoriteten män. Fyra studier av elva hade inte kön med i 

urvalsprocessen. Fem studier angav inte ålder. En studie valde författarna att ange 

medelåldern på deltagarna och en annan angav att deltagarna var över 18 år gamla. I alla 

11 artiklar var antalet deltagare rapporterade. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Information och bemötande 

Majoriteten av studiernas deltagare hade en negativ inställning till ECT-behandling.  

Exempelvis i Ejaredar et al.´s studie intervjuades kvinnor som led av schizofreni eller 

depression eller en kombination av dessa tillstånd som hade genomgått ECT 

behandlingar. Studien visade att de flesta deltagare hade negativ upplevelse av ECT 

behandlingarna(21). Den negativa inställningen kan vara ett resultat av den dåliga 

informationshanteringen. Eftersom deltagarna inte hade fått adekvat information om 

behandlingen och processen runtomkring så hade de en stor kunskapsbrist vilket ledde 

till oro, rädsla och negativ inställning. I en av de granskade studierna erfor flera deltagare 
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en bristfällig information inför behandlingen. Kunskapen och informationen som de hade 

fått hade de fått tagit reda på själva, genom anhöriga, tv eller internet. Deltagare i samma 

studie påstod även att många patienter var för sjuka för att kunna ta till sig information, i 

Kopowitz et al.´s studie hävdar deltagarna detsamma(29, 20, 24). 

 Även Orr et al.´s studie belyste att patienter med depression redan har svåra kognitiva 

nedsättningar vilket gör att patienternas erfarenheter av ECT måste ses ur ett bredare 

perspektiv. Depressionen i sig försvårade det för patienterna att ta in information(28). 

Som författarna till föreliggande litteraturstudie tagit upp i inledningen så är symtomen 

på depression kraftlöshet och oförmögenhet att ta in information(2). Sjuksköterskan bör 

så långt det är möjligt stödja patientens autonomi. För att en individ ska bli frisk krävs 

delaktighet av individen själv, vilket innebär informationshantering och kunskap om sin 

sjukdom och behandlingar. Detta kan vara svårt och i de fall då detta inte är möjligt spelar 

närstående en viktig roll. I de fall där närstående finns tillgängliga visar det att utbildning 

av dem antingen enskilt eller tillsammans med patienten leder till färre återinsjuknanden 

eller längre tid mellan återfallen(3). 

Peplau belyser hur viktigt det första mötet är, mellan patient och vårdgivare. Dessa två är 

främlingar för varandra och då har sjuksköterskan en viktig uppgift hur hen bemöter 

patienten(17). Berg et al belyser också vikten av att bemöta patienter på ett bra sätt, att 

fokus ligger på nuet och att vården ges för och med patienten. Samt att se den unika 

personen bakom diagnosen och dess behov. Patienten är inte en diagnos utan en 

människa(15).  Personer som lider av psykisk sjukdom har oftast ingen sjukdomsinsikt 

vilket kan försvåra för sjuksköterskan att skapa en relation med patienten(2). Peplau 

menar att sjuksköterskan har olika roller, lärare, resursperson och rådgivare. Rollen som 

lärare handlar om att ge kunskap till ett visst behov eller intresse, resurspersonen ska ge 

speciellt nödvändig information som ska hjälpa patienten att förstå ett problem eller en 

ny situation. Rådgivaren ska hjälpa till att förstå och integrera mellan nuvarande 

omständigheter i livet, ge vägledning och uppmuntra till förändringar. Dessa tre roller 

beskriver hur viktigt det är med en fungerande kommunikation för att skapa en bra 

relation, som är förutsättningen för att patienten ska kunna ta till sig information och 

kunskap. Här har sjuksköterskan en viktig uppgift, att se till att patienten förstår vad som 

sker eller kommer att ske, detta beskriver Peplau i den första fasen, orienteringsfasen, där 

upplever patienten ett lidande, har möjligen insett att hen är sjuk och känner sig troligtvis 

förvirrad. Sjuksköterskans uppgift här är att hjälpa patienten att förstå den nya situationen 
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och klargöra det som händer kring patienten. Hjälpa patienten att få en ökad förståelse för 

sitt problem samt situationen här och nu(17). 

I studien av Van Daalen et al. gav deltagarna tips till vårdpersonalen på hur bemötande 

och informationshanteringen kan förbättras då flertalet hävdade att sjuksköterskorna var 

kalla, utan empati. Patienterna önskade att sjuksköterskorna skulle ha visat mer empati 

och vara ett stöd(26). Sjuksköterskornas beteende går helt emot Peplaus teori om hur 

sjuksköterskor ska bemöta patienter. För att kunna etablera en god relation gäller det att 

sjuksköterskan kommunicerar på ett empatiskt och respektfullt sätt med sina 

patienter(17). Dziopa et al. förstärker Peplaus teori om vikten av att skapa en trygg och 

bekväm relation mellan patient och sjuksköterska. För att patienten ska öppna sig och 

vilja prata om sin situation måste hen känna tillit och trygghet till sjuksköterskan(31). 

I Rajkumar et al.´s studie uppgav deltagarna att deras erfarenheter av behandlingen och 

vården i samband med den var bra. En deltagare svarade dock att mer forskning borde 

göras kring ECT, då större kunskap förbättrar kvalitén på vården. I Indien har läkare hög 

status och patienter ifrågasätter inte läkarens åsikter, vilket författarna till artikeln menade 

kan vara anledningen till att deltagarna i den här studien var så positivt inställda till 

behandlingen och nöjda med informationen(24). Kvalitetsregistret ECT´s årsrapport 2013 

visade att 75 % av de som behandlats med ECT i Sverige var nöjda med 

informationen(11). 

I en studie gjord av Rayner et. al uppger majoriteten av deltagarna att de fått adekvat 

information innan behandlingen och var mycket nöjda(32). Yang et al. utförde en studie 

i Kina där 60 % av patienterna menade att de hade fått adekvat information innan 

behandlingen(33). I Rush et al.´s studie var tillfredställelsen ännu högre 80 % av 

deltagarna var nöjda med den information de fått inför ECT-behandlingen(27). Detta 

stöder Peplaus teori att patienten måste vara vid medvetande och mottaglig för 

kommunikation(17).  

4.2.2 Sista utvägen 

Deltagarna i Fisher et al.´s studie hävdade att de valde att genomgå ECT behandlingen 

för att inget annat hade hjälp mot depressionen. De såg sig dock inte tvingade, men de 

såg det som en sista utväg, även Ejaredar et al.´s studie visade att deltagarna såg 

behandlingen som ett sista alternativ, dock inte under tvång(29, 21). I Smith et al´s studie 

påstod deltagarna att behandlingen upplevdes som en sista utväg, en sista anhalt och ett 

sista alternativ. De menade att de genomgick ECT på grund av att de var så fruktansvärt 

frustrerade av att aldrig bli frisk(22). Många deltagare kände sig tvingade till behandling, 



 

17 

 

dels för att de inte upplevde att de har något val dels för att inga andra behandlingsmetoder 

gett något resultat(28). Bristande kunskap kan vara en orsak att patienter och anhöriga ser 

ECT som en drastisk lösning, en sista utväg menar Johnston et al.(34). När patienten 

befinner sig i exploateringsfasen enligt Peplaus teori, känner patienten sig trygg i 

relationen med sin vårdgivare. Det är i den här fasen patienten tar emot hjälp och tar till 

sig det vården har att erbjuda. I fas ett och två, skapar sjuksköterskan och patienten en 

relation som ska hjälpa patienten att orientera sig i det nya och få förståelse för sin 

situation genom information(17). Om det redan brister i dessa två faser skapas ingen trygg 

relation och detta kan leda till att patienten känner stor rädsla och oro inför sin behandling 

och situation, och patienten blir oförmögen att ta emot hjälp menar författarna till 

föreliggande litteraturstudie. 

 Sethi et al. intervjuade patienter angående deras erfarenheter av ECT. Flera deltagare och 

deras anhöriga i studien ansåg att läkemedlen de fått gett så mycket biverkningar så att 

ECT sågs som en lindrig behandling med få biverkningar och bieffekter. De önskade att 

de hade fått erbjudande om ECT-behandling i ett tidigare skede. Då de hade kunnat 

undvika många läkemedel och dess biverkningar.  En av deltagarna i studien hade varit 

fri från sin psykiska ohälsa sedan han gjorde sin sista ECT-behandling för 12 år sedan. 

Innan dess såg deltagaren på sitt hem som sitt fängelse(14). Enligt svenska psykiatriska 

föreningens kliniska riktlinjer för ECT är ECT en förstahandsbehandling vid många 

diagnoser, bland annat depression, psykotisk mani och bipolär sjukdom. I Sverige ses det 

således inte som en ”sista utväg” utan som en av de mest effektiva behandlingarna som 

finns idag mot bland annat svår depression(11). Detta stödjs av studier gjorda av 

Johnstone et al. och Lally et al. som ansåg att ECT-behandling inte bör ses som ett sista 

alternativ utan många gånger bör användas som ett första alternativ(34). Lally et al. anser 

att ECT sätts in i ett för sent skede och många gånger medicineras patienter med tunga 

läkemedel i onödan då ECT, som är en mycket skonsammare behandling, hade kunnat 

användas i stället och patienten hade sluppit många läkemedel och dess bieffekter(35). 

4.2.3 Minnesstörningar 

Något som alla studier har gemensamt är att de tar upp minnesstörningar som den 

vanligaste biverkningen som deltagarna upplever i samband med behandlingen, både på 

kort- och långtidsminnet(20-30). I Van Daalen et al.´s studie hävdar flertalet av deltagarna 

att de blivit berövade sina liv. En deltagare hävdade att alla hennes minne var borta och 

att hon blev tvungen att börja om på nytt. En annan deltagare förlorade sitt jobb då dennes 

minne var helt borta, även korttidsminnet(26). I Orr et al.´s studie påstod flera deltagare 
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däremot att minnesstörningarna inte är ett så stort problem, för flertalet var detta 

övergående. En kvinna menade att hon hellre hade minnesförlust än depression(28).  

Ingen av de studier som analyserats till föreliggande litteraturstudie tar upp om det finns 

någon form av kvalitetssäkring, likvärdigt med kvalitetsregistret som finns i Sverige 

sedan 2011, för att minimera biverkningar i samband med ECT. Enligt kvalitetsregistret 

så anser 52 % att minnet var oförändrat, 19 % ansåg att de hade förbättrats och 29 % att 

de försämrats. De använde CPRS*(The comprehensive psychopathological rating scale) 

minnesskattning både före och efter ECT(11). I Sverige har ECT-patienter liten 

minnespåverkan till skillnad från de artiklar författarna till föreliggande studie analyserat.  

Minnesstörningar är även ett symtom av psykiska sjukdomar som t.ex. depression. Därför 

kan det vara otydligt om minnesstörningen är en bieffekt av ECT-behandlingen eller är 

ett symtom på den faktiska sjukdomen(2).  Detta stödjer också Pain et al. i sin studie, då 

de menar att de sjukdomar som indikerar ECT-behandling har minnesstörningar som 

symtom(36). 

*CPRS är en psykiatrisk egenbedömning. En självskattningsskala för ångest- och 

depressions-syndrom. 

 

4.2.4 Metodologisk aspekt, urvalsgrupp. 

Tydligt i föreliggande litteraturstudie är att kvinnor är överrepresenterade. 4 av 11 studier 

angav inte kön i urvalsprocessen. Men i 6 av de 7 studier som angav kön var majoriteten 

kvinnor. Detta kan möjligtvis ha påverkat studiens resultat då urvalsgrupperna inte var 

homogena (18). Författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg att denna 

överrepresentation av kvinnor kan bero på att majoriteten av de psykiskt sjuka i samhället 

idag är kvinnor. Majoriteten av kvinnor kan ses som en svaghet då metoden blir svår att 

överföra på en större grupp. Men kvalitativa studier har inte detta som syfte därmed ansåg 

författarna till föreliggande litteraturstudie valet av ansats som rimlig. I efterhand kunde 

männen ha exkluderats helt från studien då resultatet visade på en överrepresentation av 

kvinnor. 10 av 11 studier var kvalitativa, varav 2 hade både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Det minsta antalet deltagare i de kvalitativa studierna var 7, detta är ett rimligt 

antal vid kvalitativa studier enligt Polit & Beck (18). Rose et al.s studie (30) hade 139 så 

kallade vittnesmål, vilket för en kvalitativ studie anses vara ett för högt antal deltagare. 

Rose et. al har dock använt sig av ett teoribaserat urval (grounded theory). Denna metod 

används då författarna vill få fram ny fakta till en teori, författarna bestämmer inte urvalet 

i förväg. Studien avslutas då mer fakta ej finns att tillföra teorin, vilket kan vara 



 

19 

 

förklaringen att Rose et al.s studie har 139 deltagare/vittnesmål. Forskningen är svår att 

genomföra då det krävs stor erfarenhet att samla in och värdera data. Forskaren bör kunna 

avgöra vilka uppgifter som är relevanta för studien och inte. Studien omfattar många 

systematiska steg och är tidskrävande (18). Författarna till föreliggande studie kan inte 

avgöra om Rose et al är kompetent nog att genomföra denna studie vilket kan ifrågasätta 

studiens tillförlitlighet. Totalt 5 studier presenterade inte deltagarnas ålder, däremot 

framgick det att alla deltagarna var över 18 år. En av studierna angav medelåldern en 

annan angav åldern genom att skriva att alla deltagare var minst 18 år gamla. Endast 4 av 

artiklarna presenterade åldersspridningen, vilket författarna till föreliggande studie ansåg 

vara en viktig del då erfarenheter och värderingar till stor del är åldersrelaterat. I studien 

av Orr et. al (28) var deltagarna 71-89 år gamla, och deras erfarenheter skiljer sig från de 

övriga studierna. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie med beskrivande design. Syftet var att 

beskriva patienters upplevelser av vården i samband med ECT-behandling samt att 

undersöka vilka undersökningsgrupper de inkluderade artiklarna har. Artiklarna söktes 

genom tre databaser, PubMed, Cinahl och PsycInfo. Författarna valde först att söka 

artiklar endast genom PubMed och Cinahl men detta gav inte tillräckligt många träffar 

som svarade på syftet/frågeställningarna. Författarna fick då information om databasen 

PsycInfo som genererade i fler träffar. Författarna påbörjade sökningarna utan att använda 

MeSh-termer eller Headings för så bred sökning som möjligt. Då MeSh-termer och 

Headings användes resulterade sökningarna i för få artiklar. De sökord som använts i 

denna studie är: ECT, Electroconvulsive therapy, nursing care, treatment, patient 

experience. Författarnas sökning resulterade i många artiklar där abstract svarade på 

syftet och frågeställning. Dock var flertalet av dessa artiklar inte tillgängliga via 

högskolan eller var avgiftsbelagda, därmed exkluderades dessa artiklar. Från början 

begränsades årtalen på 10 år vilket resulterade i för få träffar. Författarna valde då att 

bredda årtalen till 15 år vilket genererade i fler träffar. Detta kan vara en nackdel då 

författarna är intresserade av hur vården upplevs idag, då det kan ha hänt mycket på 15 

år. Från början hade författarna för avsikt att göra en empirisk studie för att få bättre 

förståelse för patienternas upplevelser, men tiden för detta var för kort. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie ansåg att kön och ålder inte var relevant för frågeställningen. 
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4.4 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande litteraturstudie kan användas av vårdpersonal, studenter och andra 

professioner för att få en inblick i hur patienter upplever vården vid ECT-behandling. 

Detta leder till en ökad kunskap och förståelse för vårdpersonal, vilket leder till en bättre 

omvårdnad för patienten. Föreliggande litteraturstudie visar att informationshanteringen 

kring ECT-behandling har stora brister. Patienter bör tillhandahållas informationen både 

före och efter behandling, muntligt samt skriftligt. Studien visar även att patienter 

upplever ECT-behandling som den ”sista utvägen”, då de inte upplever att de har något 

val. Vidare forskning som utgår från patientens upplevelser av vården vid ECT-

behandling behövs då författarna till denna litteraturstudie uppmärksammat att det finns 

tydliga brister inom detta område. 

4.5 Slutsats 

Föreliggande litteraturstudie visar på vikten av information mellan vårdtagare och 

vårdgivare då brist på detta skapar oro och rädsla hos patienten. Den visar även att det 

finns stora brister i informationshanteringen då patienter upplever att de inte fått adekvat 

information i samband med ECT-behandlingen, främst om hur själva behandlingen 

kommer att gå till och varför. Minnesstörningar är även det ett stort problem, både långa 

och kortvariga.  Sjuksköterskan har en viktig roll vid ECT-behandling då denne har det 

övergripande ansvaret för patientens omvårdnad, där information och 

patientundervisning ingår som en stor del. 
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Fisher,P.,Johnstone,L
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Storbritannien 

Patient´s perceptions of 

the process of consenting 

to electroconvulsive 

therapy 
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56 potentiella 

patienter 
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erfarenheter 
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förenklad info. De upplevde också att de 
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Semistrukturer
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Kvalitativ 

dataanalys 

Att undersöka 7 

kvinnors 

upplevelser och 
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med en betoning på 

dess inverkan på 
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hälsotillstånd och 
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Patienterna upplever manga biverkningar I 
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minnesförlust, problem med koordination, 
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sömnsvårigheter, förlust av vänner och 
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behandlingen och omvårdnaden. 

(22) Smith,M., 

Vogler, J., Zarrouf,F., 

Sheaves,C., Jesse,J. 

2009 

Electro convulsive 

Therapy: The Struggles 

in the Decision-Making 

Kvalitativ 100 tillfrågades. 

16 deltog. Varav 9 

patienter och 7 

Inspelade 
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Ansikte mot 

ansikte 

Tematisk kvalitativ 

innehållsanalys 

Att studera hur 

deltagarna gick 

tillväga för att ta 

beslut om ECT-

Alla 16 deltagare beskriver en större 

minnesförlust än vad som var väntat. Detta 

påverkade deras livskvalitet kraftigt. De 

upplevde att de fick dålig info om 



 

 

USA Process and the 

Aftermath of Treatment 

anhöriga 

intervjuades 

behandling. Och hur 

de upplevde 

behandlingen. 

biverkningar och risker med ECT. Vissa 

var ändå nöjda med beslutet medan andra 

ångrade behandlingen. Alla hade önskat 

mer info om risken för minnesstörningar. 

(23) Rajagopal,R., 

Chakrabarti,S., 

Grover,S,  Khehra,N. 

2012 

Indien 

 

 

 

 

Knowledge, experience 

and attitudes concerning 

electroconvulsive 

therapy among patients 

and their relatives 

Kvantitativ 

tvärsnittstud

ie 

153 tillfrågades 

och 77 valdes ut. 

Både patienter och 

närstående 

Frågeformulär 

användes 

Beskrivande 

statistik bestod av 

frekvensräkning, 

procentutvärdering, 

medelvärden och 

standardavvikelser, 

chi2-test användes 

för att jämföra 

resultatet 

Att undersöka 

patienters och 

anhörigas kunskap, 

erfarenheter och 

attityder angående 

ECT 

Både patienter och anhöriga hade dålig 

kunskap om behandlingen, vilket beror på 

dålig info från ansvarig läkare och 

vårdpersonal.  Studien visar på både 

positiva och negativa upplevelser av 

behandlingen. Men överlag visar den en 

positiv attityd till ECT behandlingen 

(28) Orr,A, 

O´Connor,D. 2005 

Canada 

Dimensions of Power: 

Older Women´s 

Experiences with 

Electroconvulsive 

Therapy(ECT) 

En kvalitativ 

innehållsana

lys 

15 kvinnor 

inbjöds till 

studien, 6 deltog. 

Djupintervjuer En kvalitativ 

innehållsanalys 

med hermeneutisk, 

feministisk och 

postmodernistiskt 

perspektiv 

Att undersöka hur 

äldre kvinnor själva 

upplevde ECT. 

Deltagarna upplevde maktlöshet, mycket 

biverkningar och själva behandlingen som 

mycket obehaglig. De menade att det var 

viktigt att ha en bra relation till sin vårdare 

och att de var ett team tillsammans med 

vårdpersonalen. 

(20) Koopowitz,L-F., 

Chour-Hansen,A., 

Reid,S, Blashki,M. 

2003 

Australien 

 

 

The subjective 

experience of patients 

who received 

Electroconvulsive 

Therapy 

Kvalitativ 

studie 

10 patienter, 2 

bortfall. 8 

patienter deltog 
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Semistrukturer

ade intervjuer 

Tematisk kvalitativ 

innehållsanalys 

Att ge en inblick i 

vad vissa patienter 

tycker om ECT 

Många upplevde en rädsla för ECT. 

Upplevde väntetiden som jobbig och hade 

önskat en bättre kommunikation med 

vårdpersonalen både före, under och efter 

behandlingen. 

(24) Rajkumar,A-P., 

Saravanan,B, 

Jacob,K-S. 2007 

Indien 

 

Voices of people who 

have received ECT 

Kvalitativ 

studie 

52 patienter och 

52 anhöriga deltog 

Intervju enligt 

SEMI. Samt 

djupintervju 

med 10 

deltagare 

Tematisk kvalitativ 

innehållsanalys av 

djupintervjuerna. 

Att beskriva 

patienter och 

anhörigas perspektiv 

på ECT-behandling 

Mer än hälften upplevde att de ej fått info 

om vad som skulle hända före, under och 

efter behandlingen. Meningen med den och 

eventuella risker.  De fick inte någon info 

efteråt heller. Men majoriteten ångrar ändå 

inte behandlingen. Anhöriga däremot 

upplevde att de fått tillräcklig info. 



 

 

(25) Philpot,M., 

Collins,C., Trivedi,P., 
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Gallacher,S, Rose,D. 
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Eliciting user´s views of 

ECT in two mental 

health trusts with a user-

designed questionnaire 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

53 deltagare på ett 

metalsjukhus. 

83% var kvinnor. 

På det andra 

mentalsjukhuset 

var det 55 

deltagare. 75 % 

var kvinnor. 

Strukturerade 

frågerormulär 

med utrymme 

för egna 

kommentarer 

Scheffe´s post hoc 

test användes för 

att jämföra data. 

Chi2-test och 

Fischers exact test 

användes för att 

jämföra skillnader 

mellan data. 

Kvalitativ data 

analyserades med 
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Att beskriva 

patienters åsikter 

angående 

behandlingsprocesse

n vid ECT och 

jämföra resultaten 

mellan två 

mentalsjukhus 

74 % skulle genomgå behandlingen igen. 

De som gick igenom behandlingen för 

första gången var minst nöjda med 

omvårdnaden. De som inte fick skriftlig 

info var minst nöjd med omvårdnaden. 18 

av 22 upplevde minnesstörningar. 

Flashbacks, tremor, huvudvärk, yrsel var 

andra vanliga bieffekter. Hälften av 

deltagarna tyckte att biverkningarna var 

uthärdliga då behandlingen hade bra effekt 

på depressionen. 

(30) Rose,D., 

Fleischmann,P,  

Wykes,T. 2004 

England 

Consumers´views of 

electroconvulsive 

therapy: A qualitative 

analysis 

Kvalitativ 139 deltagare I 

studien 

Email från 3 

olika forum 

och filmklipp 

med 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys och 

grounded theory 

Undersöka 

användarnas syn på 

fördelar och risker 

med ECT. 

Patienterna upplevde behandlingen som ett 

trauma. Självmordsbenägna och upplevde 

ett behov att söka stöd och godkännande 

från andra människor i andra 

organisationer. Endast 43 personer av 139 

var positiva till ECT eller medgav att de 

var villiga till fler behandlingar 
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McCarron,S,  
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Irland 

Consent to ECT: Patient 

experiences in an Irish 
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Kvalitativ 

och 
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studie 
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frågeformulär 

Beskrivande 

statistik och 

tematisk analys 

användes för att 

analysera data. 

Att utforska den 

subjektiva 

upplevelsen av att 

ge medgivande till 

ECT-behandling 

I denna studie var majoriteten av 

deltagarna till stora delar positivt inställa 

till behandlingen angående information och 

omvårdnad. 



 

 

 

 

 


