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Sammanfattning  

 

 

Bakgrund: Depression är en psykisk sjukdom som går i skov och är annorlunda från 

person till person i hur länge det håller i sig och hur pass allvarligt depressionen anses 

vara. För varje nytt skov en person får så ökas risken för framtida skov som kan bli allt 

mer allvarligare och därmed svårare att återhämta sig från. Då depression är en vanlig 

sjukdom som blir allt vanligare så finns det ingenstans inom vården där en sköterska 

inte kommer att möta dessa människor. 

 

Syfte: Syftet med föreliggande arbete var att beskriva hur sjuksköterskor upplever att 

vårda människor som har depression samt beskriva vilka undersökningsgrupper som 

finns i de valda artiklarna. 

 

Design: En beskrivande litteraturstudie. 

 

Resultat: Sjuksköterskor kände sig säkra i att känna igen depressionssymtom, men 

ändå förblev många depressionstillstånd odiagnostiserade och obehandlade. Frustration 

kring sjukdomen och dess behandling uppstod då det inte fanns tid eller rätt kunskap för 

att kunna hantera det. Viljan att lära sig mer och vara lyhörda för patienternas behov 

fanns vilket hänvisade till ett behov av att ha en bra relation mellan sjuksköterskan och 

patienten. Det var en tydlig dominans av kvinnor i de 10 utvalda artiklarna. Det fanns 

allt från nyanställda sköterskor till sjuksköterskor som arbetat i flera år även om de 

flesta av deltagarna i de olika studierna var i medelåldern.  

 

Slutsats: Sjuksköterskor upplever frustration och maktlöshet när de vårdar människor 

med depression vilket leder till känslan av stigmatisering och dåliga relationer mellan 

vården och patienten. Viljan att bli bättre på att känna igen depression och kunna vara ett 

stöd för människorna med sjukdomen finns hos sköterskorna, men bristen på tid, 

kunskap och kommunikation gör att sjuksköterskor känner att de inte kan hantera 

patienterna och blir otrygga i sin arbetsroll som vårdare. 
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Abstract 

 

Background: Depression is a mental illness that relapses and is different from person to 

person in how long it lasts and how serious the depression is considered. For each new 

relapse a person has the risk of future relapses increased which can become more 

serious and more difficult to recover from. Considering that depression is a common 

disorder that is becoming more common, there is no place in health care where a nurse 

will not meet these people. 

 

Aim: To describe how nurses experience caring for people who have depression. The 

aim is also to describe the study groups of the selected articles. 

 

Design: A descriptive study of literature. 

 

Findings: Nurses felt confident in recognizing symptoms of depression, but many 

depressions remained undiagnosed and untreated. Frustration towards the disease and its 

treatment were experienced since there was no time or the right knowledge to be able to 

handle depressed patients. The desire to learn more and be empathetic to the needs of 

patients was present which supported the need for a good relationship between the nurse 

and the patient. There was a dominance of women in the 10 selected articles. Everything 

from newly hired nurses to nurses who've worked for several years participated 

although most of them were middle-aged. 

 

Conclusion: Nurses are experiencing frustration and powerlessness when they care for 

people with depression, which leads to the feeling of stigmatization and poor 

relationships between nurse and patient. The desire to become better at recognizing 

depression and be a support for people with the disease exists, but the lack of time, 

knowledge and communication makes nurses feel insecure in their role as caregivers. 
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Introduktion 
 

Depression 
 

Depression har sedan början av 2000-talet varit en av de vanligaste sjukdomarna i 

världen (World Health Organisation/WHO 20160214). Det framkom i en studie av 

Armendáriz-García, Alonso-Castillo, López-García och Alonso-Castillo (2013) att 

under de senaste femtio åren har depression blivit allt vanligare. Förut var det främst 

äldre som drabbades, men under den senaste tiden så har det blivit mer frekvent med 

depression redan vid unga åldrar. Det framkom även att fler kvinnor än män drabbas. 

 

Depression är en psykisk sjukdom som går i skov och är annorlunda från person till 

person i hur länge det håller i sig och hur pass allvarlig depressionen anses vara. För 

varje nytt skov en person har så ökas risken för framtida skov som kan bli allt mer 

allvarligare och därmed svårare att återhämta sig från. Det orsakar mycket lidande hos 

den som är drabbad och ökar även dödligheten då det är ett vanligt symtom att få 

självmordstankar. Möjligheten att behandla depression finns och är relativt hög, men det 

krävs att personen kan få den hjälp som hen snabbt behöver, annars blir chansen att 

förbättras allt mindre (Edberg & Wijk 2009, Armendáriz-García et al 2013). 

 

Depressionstillstånd brukar delas upp i tre olika nivåer; lindrig, måttlig och svår 

depression (Edberg & Wijk 2009). Armendáriz-García et al (2013) beskrev i sin studie 

att lindrig depression innebar att ständigt ha en känsla av sorg eller olust, men utan att 

påverkas så mycket att det orsaker större förändringar i ens vardagliga liv.  

 

I en annan studie om hur depression relaterade till förmågan att hantera vrede och dåligt 

självförtroende hos sjuksköterskestudenter så framkom det att ha måttlig depression 

gjorde att det blev svårt för den drabbade att finna mening i att göra de saker som de 

annars skulle funnit glädje av. Istället blev det vanligare att känna frustration och 

energilöshet som gjorde det svårt att fungera (Cha & Sok 2013).  

 

Svår depression, eller egentlig depression som det också benämns som, är då den 

drabbade personen är så långt gången i dess depressionstillstånd att de inte längre kan 

fungera. Det är vanligt med självmordstankar och att det sker flera försök att ta sitt liv. 
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Att börja missbruka alkohol eller droger är inte ovanligt då dessa människor är 

desperata att finna något som kan hjälpa dem komma undan depressionen även om det 

är något ohälsosamt (Wasserman 2003). 

 

Depression förekommer även vid särskilda tillstånd. Depression på grund av kroniska 

sjukdomar är ett sådant tillstånd och förlossningsdepression är ett annat (Edberg & Wijk 

2009). Kennedy, Beck och Driscoll (2002) genomförde en studie med syftet att beskriva 

förlossningsdepression och vad det innebar att ha denna diagnos. Det framkom att minst 

1 av 10 kvinnor drabbades och trots att det var så vanligt förekommande så var det 

sällan det diagnostiserades då det inte fanns någon rutin att utföra screening för att hitta 

dessa kvinnor.  

 

Ett av screeninginstrumenten som finns för att hitta depression är Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) som är ett frågeformulär med 14 frågor där den som svarar 

får välja mellan fyra alternativa svar som finns i en skala. Sju av frågorna rör 

nedstämdhet medan de övriga rör ångest. Beroende på vilket alternativ en person svarar 

så tilldelas det olika poäng. Sjuksköterskan kan sedan räkna ihop poängen för att se om 

personen som svarade på formuläret har en ökad risk av att drabbas av nedstämdhet 

och/eller ångest. Det är upp till sköterskan att ta upp det med en läkare då det är läkaren 

som ställer diagnosen (Wasserman 2003).  

 

Mötet och stigmatisering 
 

Första kontakten med vården brukar vanligtvis ske inom primärvården, men då 

depression är så vanligt och blir allt vanligare så finns det ingenstans inom vården där 

en sköterska inte möter dessa människor (Wasserman 2003). Ibland fungerar inte 

bemötandet eller relationen och problem kan uppstå. Ett exempel på detta framkom i 

Vincze, Fredriksson och Gustin (2015) studie om hur svenska sköterskor inom 

kriminalpsykiatriska vården såg på patienternas lidande. Det visades att flera 

sjuksköterskor valde att ignorera lidandet hos patienterna av olika anledningar. En av 

dessa var otrygghet i sin egen förmåga att kunna hjälpa och att sakna viljan att ta tag i 

lidandet. En annan var känslan av stigmatisering gentemot patienterna (Vincze et al 

2015).  
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Stigmatisering är ett vanligt fenomen för människor som på något sätt lider av psykisk 

ohälsa såsom de gör om de har depression. Det visas som fördomar, okunskap och 

diskriminering av deras omgivning. Det kan vara inom familjen, på arbetsplatsen, 

skolan och även inom vården (Wasserman 2003). Pinto-Foltz och Logsdon (2008) 

genomförde en studie om stigmatisering när det gällde psykiska sjukdomar där de 

beskrev att grunden till stigmatiseringen mot människor med psykiska sjukdomar var 

tron att eftersom depression var en mental- och inte en fysisk sjukdom så borde 

personen kunna kontrollera det och därför låg skulden av att inte vara frisk hos den 

drabbade själv. 

 

I en studie om stigmatisering av psykiska sjukdomar hos sjuksköterskestudenter så 

framkom att människor med dessa sjukdomar kunde leva med tron att de blev 

stigmatiserade av vårdpersonal. Flera av studenterna i studien erkände att de var 

stigmatiserande gentemot människor med psykiska sjukdomar. Detta visades genom att 

studenterna drog sig undan från dessa patienter och erkände att de inte ville behandla 

dem (Ogunsemi, Odusan & Olatawura 2008). 

 

Sjuksköterskans roll 
 

I ämnet omvårdnad ingår fyra bärande begrepp, metaparadigm, som sjuksköterskan ska 

bygga sin yrkesroll kring. Dessa fyra begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnad 

(Edberg & Wijk 2009; Alligood 2014). 

 

Begreppet människa presenterades i Barnes (2014) studie kring hur det var att anpassa 

sig till sjuksköterskerollen. Begreppet innebär att ställa patienten i fokus och centrera 

allt kring denne. Patienten skulle vara närvarande och aktivt delta i processen att besluta 

vilka åtgärder som behövde och hur det skulle ske. Då gällde det att som sjuksköterska 

kunna informera samt utbilda patienten och dess anhöriga. Sköterskan skulle även visa 

empati och vara hörsam så det kunde byggas en relation mellan hen och patienten 

grundad på en ömsesidig respekt. 

 

Hälsa innebär att förstå att en människa med en sjukdom ändå kan leva ett gott liv. Det 

innefattar att som sjuksköterska kunna hålla ett samtal med patienten och låta dem 

förklara vad de behöver för att nå en god känsla där de vill leva. Sköterskan ska 
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tillsammans med sin patient göra bedömningar och lägga upp mål samt ge stöttning så 

att patienten kan gå från ohälsa till ett bättre tillstånd. Även om det kanske inte är 

möjligt att bli helt frisk så kan det ändå åstadkomma en god hälsa (Edberg & Wijk 

2009; Alligood 2014). 

 

Begreppet miljö innebär att tillsammans med patienten bedöma hur miljön, både på 

sjukhuset och i hemmet, kan ändras för att hjälpa dem leva så gott de kan (Edberg & 

Wijk 2009; Alligood 2014). Exempel på detta beskrevs i Barnes (2014) studie och 

kunde vara att ha ett samarbete med en kurator eller en arbetsterapeut som kunde 

tillhandahålla olika hjälpmedel för att förenkla patientens vardag eller hålla samtal så de 

fick prata om deras upplevelser. Att låta sjuksköterskan få diskutera om sina egna 

upplevelser och ta hänsyn till arbetsmiljön för att hjälpa sköterskan var också en viktig 

del av detta. Arbetsmiljön hade stor betydelse för hur sjuksköterskan arbetade. Mycket 

stress och att ha det rörigt kunde leda till negativa inställningar medan att ha en fräsch 

och ljus lokal kunde lätta på humöret och gjorde så att sköterskan var mer öppen och 

empatisk vid mötet med andra. 

 

Omvårdnad innebär att som sjuksköterska kunna vara en ledare inom ett team av olika 

typer av personal, såsom undersköterskor och läkare, samt kunna utveckla 

verksamheten så att alla håller sig uppdaterade. Det innebär också att arbeta med 

patientsäkerheten och att hela tiden ha ett gott etiskt förhållningssätt gentemot patienten. 

Vad detta betyder är att sjuksköterskan inte ska låta hens egna åsikter komma i vägen 

för omvårdnaden av patienten (Alligood 2014). Något som stämde överens med 

inställningen som sköterskan påvisade inför mötet med människor med depression 

enligt Ogunsemi et al (2008), men som verkade brista hos studenterna som var de 

framtida vårdarna. 

 

Teoretisk referensram 
 

Depression är en sjukdom som kräver att den som är drabbad ska kunna utföra egenvård 

åtminstone till en viss del (Wasserman 2003). Grieken, Anneloes, Kirkenier, Koeter, 

Nabitz och Schene (2013) utförde en studie med avsikten att se vilka 

egenvårdsalternativ som personer med depression själva kunde komma på och tänka sig 

utföra för att behandla sitt tillstånd. I studiens resultat framkom att dessa människor 
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hade en väldigt positiv inställning till egenvård och verkligen ville kämpa mot sin 

depression, vilket krävde först viss hjälp av hälso- och sjukvården. 

 

I föreliggande arbete passar det därför bra att använda Orems egenvårdsteori (Nabitz & 

Schene 2013, Alligood 2014). Orems egenvårdsteori innefattar tre olika delar; egenvård, 

egenvårdsbristen och omvårdnadssystemet. Delen om egenvård går ut på att patienten 

har en egenvårdskapacitet som varierar beroende på flera faktorer såsom ålder och 

livserfarenhet och är hur bra patienten är på att utföra de åtgärder som kan behövas för 

att upprätthålla sin hälsa utan stöd. Egenvårdsbrist är då kapaciteten hos patienten och 

behovet av vårdåtgärder är för liten, vilket innebär att personen behöver få hjälp av 

någon annan för att komma tillbaka på egna ben igen. Den sistnämnda delen syftar till 

de som helt eller delvis måste ta över omvårdnaden av patienten och är i detta fall 

sjuksköterskan, men det kan även vara någon annan såsom en kurator eller en anhörig 

(Berbiglia & Banfield 2014). 

 

Problemformulering 
 

Tidigare studier har visat att det blir allt mer vanligt att drabbas av depression vilket kan 

försämra människors hälsa. Det studierna inte visade så mycket var om hur 

sjuksköterskan upplevde att det var att vårda dessa människor. Detta borde studeras då 

människor som lider av depression blir allt fler. Oavsett var en sjuksköterska kommer 

att arbeta kommer hen få möta dessa människor och det är hens plikt som 

omvårdnadsansvarig att kunna hjälpa dem på bästa sätt. För att göra detta behövs det 

mer kunskap kring hur sjuksköterskorna idag upplever att det är att vårda människor 

med depression. Genom att få en bättre bild av detta kan sjuksköterskan få ökad 

kunskap om depression och känna sig trygga i sin förmåga att kunna hjälpa. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande arbete var att beskriva hur sjuksköterskor upplever att vårda 

människor som har depression samt beskriva vilka undersökningsgrupper som finns i de 

valda artiklarna.  

1. Hur upplever sjuksköterskor att det är att vårda människor med depression? 

2. Vilka undersökningsgrupper finns i de valda artiklarna? 
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Metod 
 

Design 

 

Arbetet är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

Databaser 

 

Författaren använde sig av databaserna Cinahl och Medline via sökmotorn PubMed då 

Högskolan i Gävle hade tillgång till dessa. Enligt Polit och Beck (2012) så var dessa två 

databaser en bra plats att hitta relevanta och trovärdiga artiklar som handlar om just 

omvårdnadsvetenskap och medicinsk forskning. 

 

Sökstrategier 

 

Inom databasen Medline via sökmotorn PubMed använde författaren både MeSH-

termer (Medical Subject Headings) och fritextsökning med vissa begränsningar (limits). 

Begränsningarna var att artiklarna skulle vara i fulltext och max 5 år gamla. De fick 

bara vara på antingen engelska eller svenska. Sökorden som användes för dessa 

sökningar var: attitude of health personnel, nurse’s experience och depression. 

Författaren sökte också via fritextsökning med sökorden: nurse experience of caring for 

depression. Istället för 5 år bakåt så förlängdes tidsbegränsningen till 10 år bakåt, annars 

var det samma begränsningar som de föregående sökningarna i Medline. 

Tidsbegränsningen ökades för att få fler resultat som inte enbart var dubbletter. 

 

Inom databasen Cinahl använde författaren endast Cinahl headings med samma 

begränsningar som vid den förra sökningen. Den enda som skiljde åt var att artiklarna 

från Cinahl skulle vara peer reviewed. Peer reviewed innebär att flera forskare inom 

området granskat artikeln innan den publiceras, något som gör att artikeln blir mer 

trovärdig (Polit & Beck 2012); se Tabell 1. 
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Tabell 1: Överblick av sökningen  

Databas Söktermer 

(~MeSH/Cinahl 

headings) 

Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda 

källor (exkl. 

dubbletter) 

Medline via 

PubMed 

Attitude of 

health 

personnel~ 

AND 

Depression~ 

Fulltext, 

5år bakåt, 

svenska, 

engelska 

57 35 3 

Medline via 

PubMed 

Nurse’s 

experience 

AND 

Depression 

Fulltext, 

5år bakåt, 

svenska, 

engelska 

15 7 1 

Medline via 

PubMed 

Nurse 

experience of 

caring for 

depression 

Fulltext, 

10år bakåt, 

svenska, 

engelska 

32 8 3 

Cinahl Nurse 

attitudes~* 

AND 

Depression~* 

Linked 

Fulltext, 

5år bakåt, 

Peer 

Reviewed, 

engelska 

12 9 3 

Totalt:     10 

* = Cinahl headings inställd på Major headings. 

 

Booleska sökoperationerna användes vid alla sökningar (Polit & Beck 2012). 

  

Dataanalys 

 

Under urvalsprocessen; se Tabell 2; förekom bortfall av artiklar. Först läste författaren 

genom alla artikelrubrikerna. De som inte tydligt hade något med syftet valdes bort 

medans övriga artiklar gick vidare till nästa steg för granskning. Alla abstrakt lästes 

genom och dem som inte besvarade syftet eller hade med sjuksköterskor i studien 

valdes bort samt alla dubbletter och systematiska litteraturstudier. Slutligen läste 

författaren genom resterande artiklar i fulltext och tog bort dem som inte svarade på 

frågeställningarna, var dubbletter eller inte en vetenskaplig artikel (Polit & Beck 2012). 
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Tabell 2: Urvalsprocessen 

Antal artiklar Bortfall 

116 funna i databaserna 59 efter genomgång av artikelrubriker 

57 kvarstående 28 efter genomgång av abstrakter 

29 kvarstående 19 efter artikelgranskning då det inte 

hade med syftet att göra 
 

10 artiklar till resultatet 

 

Författaren använde sig av en temaanalysmetod då det är vad som ansågs passa bra vid 

dataanalyser för litteraturstudier i enlighet med Polit och Beck (2012). Efter 

urvalsprocessen så läste författaren genom hela artiklarna ett flertal gånger för att få en 

helhetsbild av det som de olika studierna visade. Artiklarna lästes i sin helhet på sitt 

ursprungsspråk, engelska, innan författaren översatte delarna som svarade på 

frågeställningarna. Det hittades flera teman i artiklarnas olika resultat som visade på 

likheter och skillnader mellan studierna. Dessa teman sammanställdes i en tabell; se 

Tabell 3 och 4 i bilaga 1. Alla artiklar sparades i sin helhet så att författaren alltid kunde 

återgå till texten om det behövdes. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Författaren strävade efter att hålla sig opartisk till urvalet av artiklar och tog med den 

information som hittades som var relevant till arbetets syfte oavsett vad resultatet 

visade. Inga artiklar valdes bort baserade på egna åsikter. Alla artiklar som användes till 

arbetet skulle vara på engelska eller svenska för att inte löpa risk för misstolkning av 

innehållet på grund av felaktiga översättningar av författaren. Författaren ställde sig mot 

plagiat och skrev arbetet med sina egna ord, fast höll sig sanningsenligt med resultatet 

som hittades i de valda artiklarna. 

 

Resultat 
 

I resultatet har 10 vetenskapliga artiklar granskats utifrån föreliggande arbetets syfte och 

frågeställningar. Samtliga artiklar har överskådligt sammanfattats i två tabeller; se 

Tabell 3 och 4 i bilaga 1. Resultatet presenteras utifrån de funna temana i artiklarna; 
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Svårt att känna igen depression, Stigmatisering och frustration och Relationen till 

patienten. Undersökningsgrupperna presenteras under Metodologiskt resultat. 

 
 

Svårt att känna igen depression 
 

I en studie om primärvårdens förhållningssätt till depression efter hjärtinfarkt så 

framkom det att sjuksköterskor visade störst problem att kunna känna igen depression 

hos sina patienter fast de accepterat att det var en vanlig komplikation till hjärtinfarkt. 

Sjuksköterskorna var mindre benägen att acceptera att söka efter depression var något 

som primärvården hade utbildats för. Det var även mycket osäkerhet i huruvida det var 

deras ansvar att se till att dessa patienter fick behandling för sin depression (Haws, 

Ramjeet & Gray 2011). 

 

Rushs (2012) studie handlade om sjuksköterskor på barnavdelningar som hanterade 

förlossningsdepression och deras upplevelser kring detta. Varje sjuksköterska som 

intervjuades trodde att de hade ett ansvar för att identifiera kvinnor som visade 

symptom på hög ångest eller depression, och för att säkerställa att de erbjöds lämpliga 

hänvisningar till behandling. Alla sjuksköterskor hade upplevelser av att känna igen 

depressionsymptom hos kvinnor, samt att hänvisa till läkare och kuratorer eller 

terapeuter. De flesta sköterskor beskrev specifika upplevelser med kvinnor som haft 

både lindrig till svår depression; från svårigheter att anpassa sig till föräldraskap, till 

mödrar som haft psykotiska episoder eller självmordstankar. Flera sjuksköterskor var 

övertygade om att det fanns ett behov av en rutinmässig screening och uttryckte 

frustration att det inte var en nödvändighet redan.  

 

I Sofronas, Feeley, Zelkowitz och Sabbagh (2011) studie om hur obstetrik och 

neonatolog sjuksköterskor hanterade postpartumdepression påvisade också känslan av 

att vara ansvarig för att känna igen depression hos sina patienter. Denna studie visade 

även att endast hälften av alla patienter screenades och det var mest de sköterskor med 

mer erfarenhet och trygghet i instrumenten som var benägen att utföra screeningen.  

 

Detta framkommer även i en studie om förlossningsdepression och hur det förbises av 

läkare och sköterskor i Brasilien på grund av en saknad av kunskap (Santos Junior, Rosa 

Gualda, Fátima Araújo Silveira, & Hall 2012). I en studie om sjuksköterskor inom 
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hemsjukvården och deras upplevelse att behandla depression så uttrycktes det igen att 

det fanns osäkerhet kring hur det skulle gå tillväga för att hitta depressioner och kunna 

hjälpa människorna som möjligtvis var drabbade (Van Daele, Vansteenwegen, 

Hermans, Van den Bergh & Van Audenhove 2014). 

 

Stigmatisering och frustrationer 
 

En studie om hur sjuksköterskor upplevde att det var att vårda människor med 

depression och alkoholmissbruk påvisade en förvåning hos sköterskorna över hur 

självdestruktiva patienterna var. Alla sköterskor hade varit med om minst en patient 

som tagit självmord och där med bildat en uppfattning att personer med depression var 

bräckliga och vana vid att försöka skada sig själva. Sköterskorna ansåg att dessa 

patienter löpte risk för självmord och var mer benägna för olyckor jämfört med personer 

med andra sjukdomar. De var tvungna att vara särskilt vaksamma i sitt tillhandahållande 

av behandling och det var viktigt att inte bara ha en överblick över sina egna 

värderingar för att undvika stigmatisering, men även att visa hänsyn till patienten 

(Wadell & Skärsäter 2007). 

 

Barley, Walters, Tylee och Murray (2012) beskrev också att det fanns en motvillighet 

hos sjuksköterskor att hantera människor med depression i sin studie om 

sjuksköterskors synpunkter och upplevelser av att hantera depression vid 

hjärtsjukdomar. Motvilligheten hos sjuksköterskorna berodde på den motvilja som 

fanns hos patienterna att acceptera behandling i form av antidepressiva läkemedel då de 

oroade sig för att bli stigmatiserade. 

 

I en annan studie med syftet att undersöka vårdares perspektiv på antidepressiva 

läkemedel och patienternas förmåga att hantera sin medicinering så var det också 

mycket kring stigmatisering och okunskap som uppkom. Sköterskorna upplevde att det 

var en brist på förståelse om depression i samhället i stort, och patienterna såg sin 

depression eller behovet av antidepressiva läkemedel som ett tecken på svaghet och 

oförmåga att hantera sina problem. Stigmatiseringen mot depression och tagandet av 

antidepressiva läkemedel uppfattades vara en huvudfråga som negativt påverkade 

patienternas acceptans av sin diagnos, vilket bidrog till deras motstånd mot behandling. 

Något som sjuksköterskorna fann frustrerande (Chong, Aslani & Chen 2013).  
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Lilja, Hellzén, Lind och Hellzén (2006) utförde en studie om sjuksköterskans syn på 

inlagda patienter med depression. Resultatet visade olika faktorer som skapade en bild 

av den deprimerade patienten ur sjuksköterskans perspektiv. Det var en människa som 

upplevde känslor av förintelse, att vara utstött, trötthet, tomhet och lidande. Dessa 

sjuksköterskor kände att de erfarde en person som inte fungerade längre och det fick 

sköterskorna att bli frustrerade då de inte visste hur de skulle kunna hjälpa eller om det 

överhuvudtaget var möjligt längre. 

 

Frustration var även ett framkommande tema i en annan studie som handlade om att 

vårda unga med psykiska sjukdomar, bland annat depression, på en barnavdelning där 

flera sjuksköterskor beskrev situationen som omöjlig (Buckley 2010). Det var svårt för 

sköterskorna att hantera dessa ungdomar. En sköterska förklarade hur patienterna kunde 

bli våldsamma och att de var stökiga. Flera sjuksköterskor upplevde att deprimerade 

unga inte hörde till på avdelningen då det inte var bra för dem andra patienterna och för 

att sköterskorna inte hade den tid eller energi som de upplevde att ungdomarna krävde 

(Buckley 2010). 

 

Relationen till patienten är viktig 
 

I Wadell och Skärsäters (2007) studie om depression och alkoholmissbruk som nämnts 

tidigare så framkom det att sjuksköterskorna trodde att skapandet av en relation med 

patienten och att se till att patienten hade förtroende för vården var det viktigaste. 

Sjuksköterskorna var medvetna att om de gav patienterna tid och byggde upp deras 

förtroende så skulle deras patienter bli mer öppen och villig att prata med dem. 

Samtidigt insåg sjuksköterskorna behovet att behandla patienterna så snart som möjligt 

så det inte blev mer allvarligare problem.  

 

Chong et al (2013) beskrev också vikten av stöd och relationer; inte bara inom vården 

utan även inom patienterna närkrets; för att främja patienternas förmåga till 

återhämtning. Vid utvecklingen av en bra relation beskrev sjuksköterskorna vikten av 

att ha empati, god kommunikationsförmåga, en icke-dömande tillvägagångssätt och 

möjligheten att se samma vårdgivare regelbundet. 
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Buckleys (2010) studie om unga på en barnavdelning med psykiska sjukdomar tog upp 

hur sköterskorna från avdelningen hade erfarit att de behövde mer personal och att det 

skulle finnas någon med specialistutbildning på plats för att vårda dessa patienter. Detta 

för att ge patienterna det uppmärksamhet de behövde för att känna sig trygga. 

 

Barley et al (2012) påvisade att sjuksköterskor använde sig av utbildning och 

rådgivning med patienter med depression för att öka förtroendet till egenvård och för att 

underlätta för patienten att prata om sina känslor för att bilda en bra relation till 

patienten. Återigen upplevde sköterskorna att de inte hade tiden eller kunskapen som 

krävdes för att hantera detta även om de var mer villiga att ta på sig rollen. Istället 

hänvisades patienterna till andra såsom kuratorer eller psykologer. Sköterskorna var inte 

riktigt nöjd med detta då de tyckte att kösystemet gjorde att det tog för lång tid innan 

patienterna fick kontakt med någon för att få den hjälp de behövde. Flera av 

sjuksköterskorna valde då att boka in samtal med patienterna trots att de erkände att de 

inte visste vad de kunde göra. 

 

Metodologiskt resultat 
 

I föreliggande studie granskades artiklarnas undersökningsgrupper utifrån yrkesgrupper, 

kön, ålder och yrkeserfarenhet. Av de 10 inkluderade artiklar redovisade åtta artiklar 

vilket kön deltagarna hade (Lilja et al 2006; Wadell & Skärsäter 2007; Haws et al 2011; 

Sofronas et al 2011; Barley et al 2012; Rush 2012; Chong et al 2013; Van Daele et al 

2014) varav tre av artiklarna hade med enbart kvinnliga sköterskor i studien (Sofronas 

et al 2011; Barley et al 2012; Rush 2012).  

 

Fyra artiklar hade med andra yrkesgrupper än sjuksköterskor; såsom läkare, psykologer 

och apotekare (Haws et al 2011; Barley et al 2012; Santos Junior et al 2012; Chong et al 

2013).  

 

Fem artiklar presenterade vilken åldersgrupp deltagarna hade varav alla artiklar hade 

flest kring 30–50 år (Lilja et al 2006; Wadell & Skärsäter 2007; Haws et al 2011; Barley 

et al 2012; Rush 2012). Fyra artiklar visade hur mycket yrkeserfarenhet deltagarna hade 

vilket var allt mellan 0–38 års erfarenhet (Lilja et al 2006; Wadell & Skärsäter 2007; 

Sofronas et al 2011; Rush 2012) och två artiklar beskrev hur mycket erfarenhet 
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deltagarna haft med psykiska patienter eller hur många av dem som varit i kontakt med 

dessa patienter (Haws et al 2011; Van Daele et al 2014). 

 

En överblick av alla artiklar och deras undersökningsgrupper kan hittas i Tabell 4 som 

finns i bilaga 1. 

 

Diskussion 
 

Huvudresultat 
 

Sjuksköterskor kände sig säkra i att känna igen depressionssymtom, men ändå förblev 

många depressionstillstånd odiagnostiserade och obehandlade. Sjuksköterskan visade en 

del stigmatisering gentemot patienter med depression. Något som orsakade frustration 

kring sjukdomen och dess behandling då sjuksköterskor ansåg de inte hade tid eller rätt 

kunskap för att kunna hantera det. Viljan att lära sig mer och vara lyhörda för 

patienternas behov fanns även om det enbart var för att kunna hänvisa dem vidare till 

någon annan för att få behandling. Detta hänvisade till ett behov av att ha en bra relation 

mellan sjuksköterskan och patienten. Det var en tydlig dominans av kvinnor i de 10 

utvalda artiklarna. Det fanns allt från nyanställda sköterskor till sjuksköterskor som 

arbetat i flera år även om de flesta av deltagarna i de olika studierna var i medelåldern.  

 

Resultatdiskussion 
 

Depression är en sjukdom där mycket av behandlingen är att sköta sin medicinering och 

planera in samtal och aktiviteter vilket ligger oftast på patienten själv att göra 

(Wasserman 2003). Enligt Orems teori så innebär det att det måste finnas en viss 

egenvårdskapacitet hos patienten för att behandlingen ska kunna fungera. När det inte 

finns eller delvis saknas är det upp till sjuksköterskan att stödja patienten genom att 

finnas till som stöd, ge råd eller utbildning om det behövs (Berbiglia & Banfield 2014). 

För att detta ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att kunna hålla sig 

opartiskt och professionell gentemot patienten; att se människan vilket kan kopplas till 

metaparadigmet människa (Barnes 2014). Egna åsikter byggda på olika upplevelser kan 

därför påverka hur mycket en sköterska kan kompensera för egenvårdsbristen hos en 

patient där stigmatisering är så vanligt förekommande (Pinto-Foltz & Logsdon 2008; 

Van Grieken et al 2013; Vincze et al 2015). 
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Cutler (2001) utförde en studie om egenvården utifrån Orems egenvårdsteori för att se 

vilka resurser människor med depression använde sig av för att hantera sin sjukdom. 

Tre olika kategorier av resurser och strategier framkom vilket var: att söka hjälp från 

andra, utföra aktiviteter själv och kognitiva tekniker. 

 

Att söka hjälp från andra innebär att vara med eller ringa betrodda vänner eller familj, 

prata med terapeuten, behandlande verksamhet, att hjälpa andra, ringa en hjälplinje och 

verifiera sina misstankar med andra. Utföra aktiviteter själv var att gråta, sova, läsa, 

lyssna på musik, träna, ta förskrivna läkemedel, avlägsna sig från en situation att hantera 

ilska, titta på TV, journalföring, regelbundna matvanor, andning, meditation och 

avslappningstekniker (Cutler 2001). Att lära sig hantera vrede och kunna avlägsna sig 

från jobbiga situationer var något Cha och Sok (2013) också påpekade i sin studie. 

Sjuksköterskan kan hjälpa till med hanteringen av vrede och särskilt stress genom att 

tänka på miljön och ta vara på de inre och yttre resurser patienten redan har för att se var 

det möjligen brister för att sedan gå in med det stöd som behövs vilket överensstämmer 

med det Orem påstår att sjuksköterskan ska göra i sin teori (Alligood 2014; Berbiglia & 

Banfield 2014).  

 

Kognitiva tekniker var att tänka positiva tankar, att försöka "komma förbi" besvärliga 

symtom, be, hitta sätt att lösa konflikter förnuftigt och rationellt, tålamod, stanna upp, 

distrahera sig själv och tänka mot framtiden. Negativa sätt att hantera depression 

omfattade att ta höga doser av mediciner, skära sig med vassa föremål, förnekande, 

hålla känslor för sig själv när nedstämd eller frustrerad, skylla på sig själv, sova för 

mycket eller inte alls och att spendera för mycket pengar (Cutler 2001). Detta är hur 

dessa människor upplevde att deras hälsa var. Det kunde vara en god hälsa med positiva 

tankar trots sin sjukdom, eller så led de av ohälsa genom att ta till självskadebeteenden 

för att de inte visste hur de annars skulle göra (Pinto-Foltz & Logsdon 2008; Gawley et 

al 2011). Orems teori benämner ohälsan som egenvårdsbristen hos patienten och 

begreppet omvårdnad inom metaparadigmen beskriver om att det är sjuksköterskans 

plikt som omvårdnadsansvarig att gå in och täcka upp där det brister (Barnes 2014; 

Berbiglia & Banfield 2014). 
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Innan sjuksköterskan kan utföra sitt arbete som vårdare och hjälpa patienten med 

depression måste hen först kunna känna igen symptomen på depression hos patienten, 

då det inte alltid kommer vara en diagnos när sköterskan möter dem (Wasserman 2003; 

Wadell & Skärsäter 2007). Trots att det finns flera hjälpmedel och instrument för 

sjuksköterskan att använda för att se när någon möjligen lider av depression så har flera 

studier uppmärksammat att det fattas kunskap hos sköterskorna i praktiken i hur de 

använder dessa hjälpmedel. Ibland fanns det sjuksköterskor som deltog i studierna som 

visste hur de skulle använda instrumenten som fanns tillgängliga på deras arbetsplats, 

men som valde att inte använda dem då de upplevde att det var jobbigt att föra en 

diskussion om depression och dess symptom med patienten (Haws et al 2011; Sofronas 

et al 2011; Rush 2012; Santos Junior et al 2012; Van Daele et al 2014). 

 

Beroende på hur sjuksköterskan upplevde patienten så uppstod olika känslor hos dem. 

Wadell och Skärsäter (2007) beskrev sköterskor som upplevde att människor med 

depression var bräckliga på grund av hur lätt de tog till självskada eller missbruk för att 

hantera sin sjukdom. Medan Buckley (2010) beskrev sköterskor som upplevde att dessa 

människor var våldsamma och nästintill omöjliga att hantera. Något liknande framkom i 

Van Daele et al (2014) studie där sjuksköterskorna inom hemsjukvården fann 

patienternas motvilja till antidepressiva att vara orsak till frustration och en börda.  

 

Wadell och Skärsäter (2007) framställde vikten om att samla information för att få en 

helhetsbild av patientens liv och försöka vara lyhörd. Det var viktigt för patienten att 

berätta sin egen historia och beskriva den typ av hjälp som behövdes mest. Att kartlägga 

patientens sociala nätverk för att undersöka de tillgängliga resurserna var också viktigt. 

 

Flera studier påpekade en allmän kunskapsbrist hos samhället och även hälso- och 

sjukvården i stort som orsakade missuppfattningar om depression och antidepressiva 

läkemedel, och hur det var viktigt med en bra relation för att anpassa patienternas 

förväntningar om behandling så de stämmer med vårdarens förväntningar. Fast det var 

inte alltid lätt att kunna tillgodose patienten med den utbildning som behövdes då 

sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräcklig med kunskap (Lilja et al 2006; 

Wadell och Skärsäter 2007; Buckley 2010; Haws et al 2011; Sofronas et al 2011; Barley 

et al 2012; Rush 2012; Brintnell et al 2013; Chong et al 2013; Barnes 2014; Van Daele 

et al 2014). Bristen på kunskap ledde till missuppfattningar hos flera sköterskor vilket 
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kunde tolkas av patienterna som stigmatisering. Något som sedan orsakade problem 

såsom motvilja till att söka behandling och frustration hos sjuksköterskan (Ogunsemi et 

al 2008; Pinto-Foltz & Logsdon 2008). 

 

En ond cirkel bildas som är svår att bryta desto längre den får fortskrida. Där det inte 

bara är bristen på kunskap som är i centrum, utan även bristen på tid och personal samt 

på kommunikation mellan olika vårdare, och mellan vårdaren och patienten (Lilja et al 

2006; Buckley 2010; Haws et al 2011; Sofronas et al 2011; Barley et al 2012; Chong et 

al 2013; Van Grieken et al 2013).  

 

Metodologisk diskussion 
 

Polit och Beck (2012) framhåller att det inte finns några riktlinjer som har bestämt hur 

många deltagare en undersökningsgrupp i en kvalitativ studie måste bestå av, utan det 

beror på studiens syfte. Trots detta så beskriver Polit och Beck (2012) att det ska finnas 

minst fem deltagare för att få ett trovärdigt resultat och att fler deltagare ger en större 

och mer detaljerad bild på det som ska undersökas. 

 

Av de 10 artiklar som användes till föreliggande arbete så var tre kvantitativa studier 

med över 100 deltagare (Lilja et al 2006; Haws et al 2011; Sofronas et al 2011) vilket 

gjorde att deras resultat kan generaliseras och håller mer trovärdighet (Polit & Beck 

2012) medan en artikel som också var en kvantitativ studie hade 87 deltagare (Van 

Daele et al 2010). Författaren var inte mer kritisk till denna studie då syftet var att 

undersöka hemsjukvården och deltagarna hade hämtats från olika enheter. Dock så kan 

det ifrågasättas om resultatet kan vara användbart inom andra situationer än 

hemsjukvården. 

 

Övriga sex artiklarna var kvalitativa studier där samtliga hade fler studiedeltagare än 

Polit och Beck (2012) rekommendation då de hade mellan 8–39 deltagare (Wadell & 

Skärsäter 2007; Buckley 2010; Barley et al 2012; Rush 2012; Santos Junior et al 2012; 

Chong et al 2013). Buckley (2010) studie med 39 deltagare ansågs vara den mest 

trovärdiga studien då fler deltagare innebär mer data som kan jämföras och mer 

variation till datan gör den mer generaliserad (Polit & Beck 2012). Fast det var även den 

studie som hade minst information kring undersökningsgruppen i fråga om ålder, kön 
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och längden av yrkeserfarenheten (Buckley 2010). Då alla deltagare var sjuksköterskor i 

studien så ansåg författaren till föreliggande artikel att den var tillräcklig trovärdig.  

 

Fyra artiklar innefattade andra yrkesgrupper i studierna än sjuksköterskor (Haws et al 

2011; Barley et al 2012; Santos Junior et al 2012; Chong et al 2013) vilket enligt Polit 

och Beck (2012) ger mer utbud av information och gör en vetenskaplig studie mer 

trovärdig. En av dessa artiklar hade sjuksköterskor som en minoritet (Chong et al 2013) 

vilket gjorde den mindre trovärdiga inför föreliggande arbetets syfte, men författaren 

valde att ta med den ändå på grund av att den hade flera viktiga aspekter beskrivna som 

kunde stödjas av de andra artiklarna för att bygga upp kredibiliteten.  

 

En annan faktor som bidrog till att tillförlitligheten hos vissa artiklar kunde ifrågasättas 

baserade på undersökningsgrupperna var att flera studier hade enbart kvinnliga 

deltagare (Sofronas et al 2011; Barley et al 2012; Rush 2012). Något som är oundvikligt 

då sjuksköterskeyrket är kvinnodominerad. I dem andra fem artiklar som presenterade 

kön påvisade alla en tydlig dominans av kvinnliga sköterskor (Lilja et al 2006; Wadell 

& Skärsäter 2007; Haws et al 2011; Chong et al 2013; Van Daele et al 2014). I alla sex 

artiklar som presenterade ålder och/eller yrkeserfarenhet (Lilja et al 2006; Wadell & 

Skärsäter 2007; Haws et al 2011; Sofronas et al 2011; Barley et al 2012; Rush 2012) så 

fanns det en bra blandning av åldersgrupper samt yrkeserfarenhet vilket ökade 

kvaliteten av artikeln (Polit & Beck 2012). 

 

Metoddiskussion 
 

Föreliggande arbete var en beskrivande litteraturstudie i enlighet med Polit och Beck 

(2012) som beskriver att när ett arbete har som syfte att beskriva något så är en 

beskrivande ansats som ska väljas. Författaren baserade sitt arbete på tidigare gjorda 

studier vilket gör det till en litteraturstudie. Fast det var flera andra yrkesgrupper 

inblandade i studierna så valde författaren att fokusera sig på sjuksköterskan. 

 

Sökningarna gjordes i de databaser som lärarna, bibliotekarierna och kurslitteraturen 

hänvisade till för att de var mest relevanta till omvårdnadsområdet (Polit & Beck 2012). 

Författaren hade kunnat pröva andra databaser för att möjligen hitta fler artiklar men 

valde att inte göra det då hen ansåg sig funnit tillräcklig med de sökningar som gjordes 
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till arbetet. Sökorden var relevanta till arbetets syfte och författaren kom fram till dem 

genom att titta på tidigare arbeten som haft liknande syfte samt vad artiklarna hade 

använt för nyckelord. Författaren använde sig av MESH-termer, Cinahl headings, 

booleska sökoperationer och fritextsökningar för att få så relevanta artiklar till arbetet 

som möjligt. Polit och Beck (2012) beskrev vikten av att använda dessa sökstrategier i 

just dem databaser som användes för att få bättre sökresultat, samt så förklarade 

bibliotekarierna att använda fritextsökningar kan öppna upp sökningen så fler artiklar 

visas. Då författaren hittade en tillräcklig mängd artiklar till föreliggande arbete så 

fungerade sökstrategierna bra, fast det hade varit bättre om fler artiklar visades vid 

sökningarna än vad det gjorde för att få mer data att jämföra med. 

 

Dataanalysmetoden som användes var det som fanns beskrivit för litteraturstudier i 

kurslitteraturen och som lärarna hänvisat till. Det var författarens första gång att 

analysera data på detta sätt så det fanns viss osäkerhet kring framförandet. Trots det 

gjorde författaren hens bästa att förklara sitt tillvägagångssätt på ett tydligt språk, och 

använda matrisen i kurslitteraturen på ett korrekt sätt (Polit & Beck 2012). 

Urvalsprocessen förklarades enkelt, och anledningen till varför författaren endast valde 

artiklar på engelska eller svenska var för att det inte skulle bli felaktiga översättningar. 

Arbetet hade kunnat utvecklas mer om hen varit flerspråkig då det framkom flera 

artiklar direktkopplade till hens syfte men som var på språk som författaren inte kunde 

förstå.  

 

Styrkor med föreliggande arbete är att det har varit en process som många har varit 

delaktiga i även om författaren valt att skriva ensam. Det har funnits flera tillfällen med 

handledning både enskilt med en handledare, men även tillsammans i grupp med andra 

studenter, handledare och examinator. En svaghet med arbetet är att det inte fanns 

tillräckligt med referenser att låta författaren hålla sig till enbart depression. Istället fick 

det bli mycket kring förlossningsdepression och depression som uppstod på grund av 

annan kronisk sjukdom. Det är därför att inte säkert att resultatet skulle bli detsamma 

om det skulle göras ett nytt arbete där det gavs möjlighet att till exempel intervjua 

sjuksköterskor på psykiatriska avdelningar kring enbart depression. Författaren anser 

dock att arbetet är relevant trots detta då alla artiklar; inte enbart de om 

förlossningsdepression och kroniska sjukdomar; beskrev väldigt snarlika upplevelser 

hos sjuksköterskorna som deltog. Något annat av intresse var att det fanns så mycket 
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likheter även om studierna genomfördes i flera olika länder där sjukvården kanske inte 

är detsamma som här i Sverige (Polit & Beck 2012). 

 

Kliniska implikationer 
 

Sjuksköterskor är en stor och viktig del i vården och därför är det bra och intressant att 

ta del av de studier som finns idag om hur sköterskan upplever att det är att vårda 

människor med depression. Särskilt eftersom depression redan är en av de största 

folksjukdomarna och blir allt vanligare. Det finns en frustration kring depression hos 

sjuksköterskor idag, runt om i världen, som påverkar hur hen sköter sitt arbete samt hur 

hen upplever sig vara som vårdare. Att se till studier med fokus på patientperspektivet 

istället kan också visa hur vården av depression fungerar idag och hur det kan bli bättre. 

 

Förslag på fortsatta studier 
 

Fortsatta studier om hur sjuksköterskorna upplever att det är att vårda människor med 

depression kan göras med intervjuer eller enkäter för att få en bättre och större bild av 

vilka faktorer som spelar in och är av betydelse för sjuksköterskor när det gäller att 

vårda människor som har depression. Det kan ge en bättre förståelse för frustrationen 

och hjälplösheten, vilket kan leda till förbättringar inom vården och underlätta 

sjuksköterskans arbete. Studier som har fokus på hur människor med depression 

upplever vården kan också bidra till en mer grundlig förståelse av hur vården för dessa 

människor fungerar idag. 

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskor upplever frustration och maktlöshet när de vårdar människor med 

depression vilket leder till känslan av stigmatisering och dåliga relationer mellan vården 

och patienten. Viljan att blir bättre på att känna igen depression och kunna vara ett stöd 

för människorna med sjukdomen finns hos sköterskorna, men bristen på tid, kunskap 

och kommunikation gör att sjuksköterskor känner att de inte kan hantera patienterna och 

blir otrygga i sin arbetsroll som vårdare. 
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Tabell 3: Överblick av de valda artiklarnas syfte och resultat 

Författare, 

publicerings 

år 

Titel Syfte Resultat 

Barley, E.A.; 

Walters, P.; 

Tylee, A. & 

Murray, J. 2012 

General 

practitioners’ and 

practice nurses’ 

views and 

experience of 

managing 

depression in 

coronary heart 

disease: a 

qualitative 

interview study 

Allmänläkares (GPs) och 

sjuksköterskors (PNs) 

synpunkter och erfarenheter 

av att hantera depression vid 

hjärtsjukdomar 

GP:s och PNS hade liknande åsikter. 

Ångest/nedstämdhet efter diagnos 

ansågs vara naturligt; om det 

uthärdade eller blev allvarligt 

behandlades det som depression. 

GP:s och PNS kände att 

psykosociala problem bidrog till 

depression hos patienter. Dock 

osäkerheten uttryckt som deras 

upplevda roll och ansvar i att ta itu 

med dessa. 

Buckley, S. 2010 Caring for those 

with mental health 

conditions on a 

children’s ward 

Sjuksköterskors upplevelse av 

att vårda unga med psykiska 

sjukdomar på en 

barnavdelning 

68% av sjuksköterskorna hade 

bristande kunskap om omvårdnad för 

ungdomar med psykiska problem; 

81% av sjuksköterskorna ansåg att 

utbildningar skulle underlätta vården 

för psykiska problem hos unga 

människor. Anorexia nervosa, 

depression och 

självmordsbenägenhet var de tre 

vanligaste problemen i denna studie. 

Totalt var 67% av sjuksköterskor 

missnöjda med att behöva vårda 

ungdomar med psykiska problem på 

en allmän barnavdelning. 

Chong, W.; 

Aslani, P. & 

Chen, T.F. 2013 

Health care 

providers’ 

perspectives of 

medication 

adherence in the 

treatment of 

depression: a 

qualitative study 

Syftet med denna studie var 

att undersöka vårdgivares 

perspektiv på antidepressiv 

medicinering. 

Deltagarna erkände att motvilja inför 

antidepressiva var ett vanligt 

problem i depression. Fem metoder 

att ta itu med problemet 

rapporterades: patientutbildning, 

bygga relationer med patienter, 

farmakologisk förvaltning, 

utveckling av beteendemässiga 

färdigheter och bygga stödjande 

nätverk. Utmaningar var brist på tid 

och kompetens, utvärdering av 

följsamheten. 

Haws, J.; 

Ramjeet, J. & 

Gray, R. 2011 

A national survey 

of GP and nurse 

attitudes and 

beliefs towards 

depression after 

myocardial 

infarction 

Att undersöka primärvårdens 

attityder till depression efter 

hjärtinfarkt. 

Allmänt erkännande av den negativa 

inverkan som depression kan ha 

rapporterades av de flesta deltagarna. 

Diagnostiseringen av depression 

uppfattades som komplex av båda 

grupperna men betydligt mer så av 

sjuksköterskor. Allmänläkare var 

betydligt mer positiva om deras 

förståelse av de tecken och symtom 

på depression och användningen av 

screeninginstrument. Utbildningen 

verkade ha en betydande inverkan på 

redovisade praxis. Utövare som 

rapporterade att de nyligen hade 

utbildats i hanteringen av depression 

var signifikant mer exakt i sin 

bedömning av hur vanlig depression 

var i denna population. 
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Lilja, L., Hellzen, 

M., Lind, I., & 

Hellzen, O. 2006 

The meaning of 

depression: 

Swedish nurses’ 

perceptions of 

depressed 

inpatients 

För att undersöka 

sjuksköterskornas syn på 

inlagda patienter med 

diagnosen 

depression. 

Fem identifierade faktorer om vad 

som byggde sjuksköterskornas bild 

av depression var en individ som 

upplevde känslor av förintelse, 

utstötning/isolering, trötthet, tomhet 

och lidande, en individ som inte kan 

fungera längre. 

Rush, P. 2012 The Experience of 

Maternal and 

Child Health 

Nurses 

Responding to 

Women with 

Postpartum 

Depression 

Barnmorskor/barnsköterskor 

som hanterar 

förlossningsdepression (PPD) 

och deras upplevelser kring 

detta 

Från denna analys framkom fem 

teman: hur sjuksköterskor känner 

igen symptomen på PPD; vikten av 

att veta de behandlingsalternativ som 

finns; rapporteringen; gränserna för 

sjuksköterskor i att svara på PPD; 

och hur sjuksköterskor reagerar när 

de hittar nya fall av PPD. Resultaten 

av studien visar flera områden för 

översyn, mest markant var behovet 

av mer utbildning för att känna igen 

symptomen på PPD och identifiera 

lämpligt alternativ behandling. 

Santos Junior, H. 

P. O., Rosa 

Gualda, D. M., de 

Fátima Araújo 

Silveira, M., & 

Hall, W. A. 2012 

Postpartum 

depression: The 

(in) experience of 

Brazilian primary 

healthcare 

professionals 

Brasilianska läkares och 

sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda kvinnor med 

förlossningsdepression i 

primärvården. 

Tre kategorier: (1) Begränsat 

professionell exponering för 

förlossningsdepression, (2) 

Förlossningsdepression tillhör endast 

psykiatri; och (3) Några 

professionella kände att 

förlossningsdepression inte 

förtjänade deras uppmärksamhet. 

Sofronas, M.; 

Feeley, N.; 

Zelkowitz, P. & 

Sabbagh, M. 2011 

Obstetric and 

Neonatology 

Nurses’ Attitudes, 

Beliefs, and 

Practices Related 

to the 

Management of 

Symptoms of 

Maternal 

Depression 

Attityder, övertygelser och 

praxis i obstetrik och 

neonatologi sjuksköterskor 

mot hanteringen av symtom 

på postpartumdepression 

(PPD). 

Sjuksköterskor trodde att de var 

ansvariga för att bedöma för PPD 

och behandla kvinnor som visar 

PPD. Men endast 50% bedöms för 

PPD åtminstone en gång i månaden. 

Identifierade hinder för vård var: 

bristen på tid, utbildning, språk, och 

patient och familj medverkan. 

Neonatologisköterskor rapporterade 

lägre förtroende, kunskap och 

färdigheter, än andra sjuksköterskor 

som deltog i denna studie. 

Van Daele, T.; 

Vansteenwegen, 

D.; Hermans, D.; 

Van den Bergh, 

O. & Van 

Audenhove, C. 

2014 

Home nurses and 

patient depression. 

Attitudes, 

competences and 

the effects of a 

minimal 

intervention 

Att undersöka attityder och 

förtroende i yrkeskompetens 

hos sjuksköterskor inom 

hemsjukvården om depression 

och att utvärdera kapaciteten 

hos en minimal intervention 

med att hjälpa sjuksköterskor 

upptäcka depression hos 

patienter och deras anhöriga. 

Inga väsentliga förändringar hittades 

i attityd eller förtroende för 

yrkeskompetens, med undantag för 

en nedgång i förtroendet för sin 

yrkesroll för sjuksköterskor i 

interventionsgruppen. 

Sjuksköterskor som var i 

interventionsgruppen kunde 

upptäcka betydligt mer deprimerade 

patienter jämfört med 

kontrollgruppen. 

Wadell, K., & 

Skärsäter, I. 2007 

Nurses’ 

Experiences of 

Caring for Patients 

with a Dual 

Diagnosis of 

Depression and 

Alcohol Abuse in 

a General 

Psychiatric Setting 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

personer med dubbla 

störningar i depression och 

alkoholmissbruk. 

Resultaten visade tre kategorier: 

Aktivera en god nivå av samarbete 

med patienter; Att underlätta fortsatt 

vård och behandling; och förstå 

hindren för samarbete med patienter. 

Att bygga en förtroendefull relation i 

syfte att möjliggöra samarbete med 

patienter till grund för fortsatt vård 

och behandling. Sjuksköterskor 

behöver mer utbildning och 

tvärvetenskaplig kunskap för att 

möta de särskilda kliniska behoven 

hos denna patientgrupp. 
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Tabell 4: Överblick av undersökningsgrupperna i de valda artiklarna. 
Författare 

och 

publicering

s år 

Titel Undersökningsgrup

p 

Ansats/Desi

gn 

Datainsamlin

gsmetod 

Dataanalys 

Barley, E.A.; 

Walters, P.; 

Tylee, A. & 

Murray, J. 

2012 

General 

practitioners

’ and 

practice 

nurses’ 

views and 

experience 

of 

managing 

depression 

in coronary 

heart 

disease: a 

qualitative 

interview 

study 

12 sjuksköterskor 

deltog i studien. Alla 

sköterskor var kvinnor. 

Åldersgrupperna var 

mellan 33–59 år. 

Yrkeserfarenheten 

presenterades inte. 

Kvalitativ Intervjuerna 

gjordes med 

hjälp av en 

guide baserad 

på 

litteraturgenom

gång. 

Intervjuer och 

analyser 

genomfördes 

samtidigt med 

hjälp av principer 

för ständig 

jämförelse och 

tematisk analys. 

Buckley, S. 

2010 

Caring for 

those with 

mental 

health 

conditions 

on a 

children’s 

ward 

Totalt 39 

sjuksköterskor deltog i 

studien. 26 var 

registrerade barn- & 

generellsjuksköterska, 

11 var generella, 1 var 

barn- & psyksköterska 

och 1 var psyk- & 

generell. Ålder, kön 

och yrkeserfarenhet 

saknades. 

Kvalitativ En enkät 

användes för 

datainsamling. 

Statistical 

Package for the 

Social Sciences 
och 

innehållsanalys 

användes för 

dataanalys.  

Chong, W.; 

Aslani, P. & 

Chen, T.F. 

2013 

Health care 

providers’ 

perspectives 

of 

medication 

adherence 

in the 

treatment of 

depression: 

a qualitative 

study 

31 medverkade i 

studien. 4 psykologer, 

4 allmänläkare, 11 

apotekare, 7 

sjuksköterskor med 

specialistutbildning 

inom psykiatri, 5 social 

arbetare. 14 var 

manliga och 17 var 

kvinnliga. 

Yrkeserfarenhet och 

ålder presenterades 

inte. 

Kvalitativ Individuella 

semistrukturera

de intervjuer 

genomfördes 

för att 

få veta 

vårdgivares 

synpunkter och 

perspektiv. 

 

Med en tematisk 

analysmetod har 

teman 

identifierades 

från data genom 

en systematisk 

kodning process. 

Haws, J.; 

Ramjeet, J. & 

Gray, R. 2011 

A national 

survey of 

GP and 

nurse 

attitudes 

and beliefs 

towards 

depression 

after 

myocardial 

infarction 

707 sjuksköterskor 

deltog i studien. 694 

sköterskor var 

kvinnliga och 13 

manliga. Majoriteten 

av deltagarna var 40+ 

år, väldigt få var under 

29 år. 645 sköterskor 

hade avslutat studier på 

universitetsnivå. 269 

sköterskor hade fått 

utbildning om 

depression screening 

under de senaste 5 

åren. 

Kvantitativ Enkäten för 

detta projekt 

gjordes av 

författarna i 

samarbete med 

en grupp av tio 

specialist 

hjärtsjuksköters

kor och 

innehöll 27 

objekt som 

summerades i 

fem subskalor. 

Avidentifierade 

data analyserades 

med användning 

av Statistical 

Package for the 

Social Sciences. 

Lilja, L., 

Hellzen, M., 

Lind, I., & 

Hellzen, O. 

2006 

The 

meaning of 

depression: 

Swedish 

nurses’ 

perceptions 

Studien gjordes i två 

delar vid 10 

slumpmässig valda 

akutpsykiatriska 

avdelningar hos 3 olika 

sjukhus. Första delen 

Kvantitativ I den första 

delen av 

studien, 10 

öppna frågor 

baserade på 

Montgomery-

Att belysa 

sambandet mellan 

variablerna i 

enkäten i den 

andra delen av 
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of 

depressed 

inpatients 

fanns 30 deltagare: 13 

var manliga och 17 var 

kvinnliga sköterskor 

mellan 21–60 år med 

flest kring 41–50, allt 

emellan 0–34 års 

yrkeserfarenhet med 

flest kring 20–24 år. 

Andra delen innehöll 

de ursprungliga 30 

deltagare och 125 

andra sköterskor. 

Totalt 62 manliga och 

93 kvinnliga mellan 

21–60+ år med flest 

kring 41–50 år, 

fortfarande allt emellan 

0–34 år 

yrkeserfarenhet men 

med flest kring 15–19 

år. 

Åsberg 

Depression 

Rating Scale 

riktades till 30 

sjuksköterskor i 

en 

gruppintervju. I 

den andra delen 

av studien 

genomfördes 

en 

självadministre

rad enkät. 

studien användes 

faktoranalys. 

Rush, P. 2012 The 

Experience 

of Maternal 

and Child 

Health 

Nurses 

Responding 

to Women 

with 

Postpartum 

Depression 

8 sköterskor deltog i 

studien. Alla var 

kvinnor och mellan 

40–59 år. Alla hade 

16–35 års 

yrkeserfarenhet som 

sjuksköterska och 

mellan 4–22 års 

erfarenhet som 

barnmorska/barnsköter

ska. 

Kvalitativ Denna studie 

använde den 

kvalitativa 

forskningsmeto

den 

fenomenologi 

att beskriva 

sjuksköterskorn

as erfarenhet i 

att identifiera 

kvinnor i 

riskzonen för 

PPD. 

Data analyserades 

i enlighet med 

anvisningarna 

från Moustakas 

och anpassats av 

Creswell. 

Santos Junior, 

H. P. O., Rosa 

Gualda, D. 

M., de Fátima 

Araújo 

Silveira, M., 

& Hall, W. A. 

2012 

Postpartum 

depression: 

The (in) 

experience 

of Brazilian 

primary 

healthcare 

professional

s 

10 sjuksköterskor 

deltog i studien. Alla 

deltagare hade minst 6 

månaders erfarenhet av 

att arbeta med gravida 

kvinnor som precis fött 

barn. Ålder, kön och 

fullkomlig 

yrkeserfarenhet 

presenterades inte. 

Kvalitativ Data samlades 

in från 

september 2010 

januari 2011 

genom öppna 

intervjuer med 

tio 

sjuksköterskor. 

Induktiv 

innehållsanalys 

användes för att 

utveckla 

kategorier. 

Sofronas, M.; 

Feeley, N.; 

Zelkowitz, P. 

& Sabbagh, 

M. 2011 

Obstetric 

and 

Neonatolog

y Nurses’ 

Attitudes, 

Beliefs, and 

Practices 

Related to 

the 

Managemen

t of 

Symptoms 

of Maternal 

Depression 

159 sjuksköterskor från 

fem olika avdelningar 

deltog i studien. Alla 

sjuksköterskor var 

kvinnor, och arbetade i 

genomsnitt 30 timmar 

per vecka. De flesta 

hade sex eller fler år av 

erfarenhet; 55% 

arbetade på sin 

nuvarande avdelning 

för över 6 år och 52% 

studerade. Det fanns 

inga skillnader mellan 

avdelningarna i 

arbetade timmar, 

utbildning och 

erfarenhet. 

Åldersgrupperna 

presenterades inte. 

Kvantitativ Enkäten som 

användes 

utvecklades för 

att bedöma 

attityder, 

åsikter och 

praxis i 

primärvården. 

Faktorer 

analyserades med 

hjälp av logistisk 

regression. 

Van Daele, 

T.; 

Vansteenweg

Home 

nurses and 

patient 

87 sköterskor från 3 

olika avdelningar inom 

hemsjukvården 

Kvantitativ Hemsjuksköter

skor delades 

upp i en 1-

Data analyserades 

med hjälp av 

Statistical 
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en, D.; 

Hermans, D.; 

Van den 

Bergh, O. & 

Van 

Audenhove, 

C. 2014 

depression. 

Attitudes, 

competence

s and the 

effects of a 

minimal 

intervention 

medverkade i denna 

studie oavsett tidigare 

yrkeserfarenheter eller 

utbildning. 6 var 

manliga och 81 var 

kvinnliga. 28 

sköterskor hade 

tidigare erfarenhet med 

psykpatienter. 

timmes 

intervention 

eller en 

kontrollgrupp. 

Depression 

Attitude 

Questionnaire 

och Morris 

Confidence 

Scale 

genomfördes 

både före 

interventionen 

och 3 och 7 

månader 

efteråt.  

Package for the 

Social Sciences. 

Wadell, K., & 

Skärsäter, I. 

2007 

Nurses’ 

Experiences 

of Caring 

for Patients 

with a Dual 

Diagnosis 

of 

Depression 

and Alcohol 

Abuse in a 

General 

Psychiatric 

Setting 

Studiegruppen 

omfattade 11 

sjuksköterskor. Alla 

hade erfarenhet av och 

yrkeserfarenhet mellan 

1–38 år. 9 kvinnor och 

2 män mellan 33–64 

år. 3 sjuksköterskor 

hade 

specialistutbildning 

inom psykiatri. 

Kvalitativ   

 


