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Sammanfattning
Psykisk ohälsa bland adolescenter i åldern 10–19 år ökar och det finns flera olika
orsaker till att de drabbas av psykisk ohälsa. Orsaker som till exempel önskan av
kroppslig förändring, press kring att passa in, utforskande av sexuell identitet, ökad
tillgänglighet och användande av internet kan leda till psykisk ohälsa. Depression är
en av de ledande orsakerna till att psykisk ohälsa ökar bland adolescenter. Syftet var
att undersöka hur adolescenter med depression upplever sjuksköterskans
omvårdnadsåtgärder och behandlingar. För att besvara syftet genomfördes en
litteraturstudie med artikelsökningar i tre olika databaser. Det resulterade i tre
huvudkategorier: Omvårdnadsåtgärden träning upplevdes stärka självbilden,
Omvårdnadsåtgärden medverkan upplevdes skapa trygghet och den tredje kategorin
Behandlingar med fokus på förändring av tankar och känslor upplevdes ge insikt. Det
är viktigt att besitta kunskap om adolescenters upplevelser av sjuksköterskans
omvårdnadsåtgärder och behandlingar för depression eftersom det ger en inblick i hur
det tas emot av adolescenter.
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Abstract
Mental illness among adolescents aged 10-19 years increases and there are several
reasons why they suffer from it. Causes such as the desire of body change, increased
accessibility and internet usage, pressure to fit in and exploration of sexual identity
can affect the mental health. Depression is one of the leading causes of mental illness
progression among adolescents. The purpose was to investigate how adolescents with
depression experience nursing interventions and treatments. To answer the purpose, a
literature study was conducted with article searches in three different databases. The
result led to three main categories in this study: The nursing intervention physical
activity as exercise was perceived to improve self-esteem, The nursing intervention
participation was perceived to create a sense of security and the third category
Treatments with focus on changes in thoughts and emotions was perceived to give
insight. It is important to understand the adolescents’ experience of nursing
interventions and treatment for depression because it gives an awareness into how
they receive it.
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Inledning
Psykisk ohälsa utgör en femtedel av alla sjukdomar bland adolescenter i världen
(Socialstyrelsen, 2017). Varför den psykiska ohälsan bland adolescenter ökar är
oklart. En förklaring kan vara en förbättrad tillgång till vård och en förändrad
uppfattning kring psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan innebär inte bara ett lidande
för stunden utan kan också påverka framtiden gällande exempelvis svårigheter med
skolarbete och framtida yrkesverksamhet. Psykisk ohälsa med depressioner och
ångestsyndrom hos adolescenter kan således bli ett tilltagande problem för samhället
(Socialstyrelsen, 2017). Adolescensen sammanfaller med puberteten som inte enbart
skapar kroppsliga förändringar utan det påverkar även emotionellt. Det här kan
medföra depression hos adolescenter (Radziwillowicz, Hrycyk & Dutczak, 2016;
Bello, Fatusi, Adepoju, Maina, Kabiru, Sommer & Mmari, 2017). Adolescenter
ifrågasätter sig själva för att försöka förstå sitt beteende och sina känslor och varför de
skiljer sig från andra och det leder till att självkänsla och självförtroende sjunker
(McCann, Lubman & Clarke 2012a).
Sjuksköterskan kan använda sig av screening för att tidigt upptäcka depression hos
adolescenter och för att förhindra utveckling av depressionen (Raphel, 2009). Det är
viktigt att sjuksköterskan redan i första kontakten försöker lära känna patienten som
person gällande önskningar, behov, känslor och att tillsammans med patienten ta
beslut för att uppnå resultat i omvårdnaden (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand,
2013). Sjuksköterskan ska ha en helhetssyn och utgå från att varje klinisk situation är
unik med ett empatiskt lyssnande och där dömande undviks (Bennet, 2012; Ehnfors et
al., 2013). Kommunikationen ska inte enbart fokusera på att minska depressionen
utan även stödja en förbättrad självbild (Bennet, 2012).

Bakgrund
Globalt har upp till 20% av alla barn och adolescenter någon form av psykisk ohälsa
och 50% av alla vuxna med psykisk ohälsa har upplevt symtom redan i adolescensen i
åldern 10–19 år (Belfer, 2008). Adolescenter som utsätts för fler än en orsak har en
större risk för att drabbas av psykisk ohälsa (WHO, 2018). Hos över hälften börjar
psykisk ohälsa vid 14 års ålder men upptäcks inte och förblir obehandlat. Brist på
kunskap och insikt bland vårdpersonal eller stigmatisering av psykisk ohälsa bland
adolescenter är några av de orsaker som medför att det inte upptäcks. Konsekvenserna
av att leva med en obehandlad psykisk ohälsa i samband med adolescensen kan följa
med upp i vuxenlivet och påverka den fysiska hälsan (WHO, 2018). Begreppet
psykisk ohälsa involverar både självdiagnostiserad- och diagnostiserad psykisk ohälsa
(Socialstyrelsen, 2017).
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Det finns flera olika orsaker som kan påverka adolescenters psykiska hälsa. Orsaker
som önskan av kroppslig förändring, press av att passa in bland vänner, utforskande
av sexuell identitet, ökad tillgänglighet och användande av internet. Depression är en
av de ledande orsakerna till att psykisk ohälsa bland adolescenter ökar (WHO, 2018).
Enligt Orchard, Pass, Marschall och Reynolds (2017) finns sex vanliga symtom som
påvisar depression i adolescensen och majoriteten av de som har depression uppvisar
fem eller sex av symtomen. Dåligt humör och irritation är två vanliga symtom som
förekommer hos de flesta. Ett annat symtom är oförmåga att känna lust och
tillfredsställelse särskilt vid fysisk njutning eller oförmågan att känna glädje vid social
samvaro. Andra vanliga symtom är negativ självuppfattning, sömnsvårigheter och
självmordstankar (Orchard et al., 2017). Somatiska symtom som exempelvis känsla
av trötthet, aptitlöshet och värdelöshet är också vanligt (Bohman, Jonsson, Päären,
Knorring, Olsson & Knorring, 2012).
Adolescensen sammanfaller med puberteten som medför kroppsliga och emotionella
förändringar (Radziwillowicz et al.,2016; Bello et al., 2017). Det kroppsliga
förändringar innebär till exempel utveckling av bröst, hår i armhålorna, menstruation
bland flickor och röstförändring bland pojkar. Känslor som att vilja ha mer privatliv
och skydda den utvecklande kroppen kan uppstå (Bello et al., 2017). De kroppsliga
förändringarna kan leda till depression och beroende på acceptansen av de kroppsliga
förändringarna kan svårighetsgraden av depression skilja (Radziwillowicz et al.,
2016). Adolescenter som har föräldrar med depression eller som haft depression har
större risk för att själva drabbas av depression. Detta på grund av den genetiska
predisponerade känsligheten (Bouma, Ormel, Verhulst & Oldehinkel, 2008). Andra
riskorsaker för att adolescenter utvecklar depression är dålig familjesammanhållning,
våld i hemmet, större familjekonstellation, äldre föräldrar, syskon med
missbruksproblematik eller suicidförsök (Reinherz, Paradis, Giaconia, Stashwick, &
Fitzmaurice, 2003).
Adolescenter försöker förstå sina känslor och sitt beteende genom att ifrågasätta sig
själva och vad det är som skiljer dem från andra adolescenter (McCann et al., 2012a).
Självförtroendet och självkänslan minskar och de upplever att depressionen dominerar
deras liv och att livskvalitén minskar. Till följd av depressionen och den onda spiralen
som bildas blir de ofta mer tillbakadragna i rädsla för sin omgivning. Stigmatisering
kring depression och annan psykisk ohälsa som upplevs finnas i samhället är också en
orsak till att de drar sig tillbaka (McCann et al., 2012a). En annan orsak till depression
är de socioekonomiska skillnaderna som finns i samhället (Gibbs, Govender &
Jewkes, 2018). De bidragande socioekonomiska orsakerna kan variera beroende på
ålder och grad av depression hos adolescenter (Stenmark, Bergström, Häggfors,
Öhman, & Peterson, 2016). Adolescenter från sämre socioekonomiska förhållanden
löper större risk för att utveckla depression i jämförelse med en vuxen från samma
socioekonomiska förhållande (Melchior, Ziad, Courtin, Goldberg, Zins & Waerden,
2017).
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Screening kan vara ett verktyg för sjuksköterskan för att tidigt upptäcka depression
hos adolescenter och för att kunna bidra med de åtgärder som krävs. Screening är ett
preventivt arbetssätt och det kan användas för att förhindra utvecklingen av
depressionen (Raphel, 2009). Konsekvenserna av en obehandlad depression kan
innebära högre risk för suicidförsök, sämre livskvalité och en begränsad utbildning.
Behovet av att kunna screena adolescenter har ökat då det finns en uttalad brist av
sjuksköterskor med specialistutbildning inom barn och psykiatri. Därför ställs det
högre krav på primärvården att kunna identifiera individer med depression eller risk
för att utveckla depression (Raphel, 2009). I Sverige har folkhälsomyndigheten
utvecklat ett program kallat Depressive Symptoms In Swedish Adolescents (DISA)
som sjuksköterskan kan använda sig av för att screena adolescenter för depression
(Garmy, Jakobsson, Carlsson, Berg & Calusson, 2015). Programmet används idag på
svenska skolor och framförallt bland flickor i åldrarna 13–15 år. Programmet är en 10
veckors kurs som arbetar preventivt för att minska depression bland unga flickor. I
programmet genomgår flickorna olika kurser i stresshantering, negativa tankar,
styrkan av positiva tankar, irrationella tankesätt, kommunikation och att göra negativa
tankar till positiva tankar (Garmy et al., 2015). Föräldrarnas stöd är också en viktig
faktor i det preventiva arbetet med depression och särskilt det sociala stödet från
modern är extra viktigt. Då stödet från modern stärker optimismen och minskar
depressionen (Luszczynska & Fitzpatrick, 2012).
Enligt VIPS-modellen ska sjuksköterskan främja omvårdnadsåtgärden medverkan i
form av kommunikation, interaktion och självbestämmande (Ehnfors et al., 2013).
Det är viktigt att redan vid första kontakten lära känna personen, dess önskningar,
behov och känslor. Sjuksköterskan ska etablera en relation, delge information och ta
beslut tillsammans med patienten för att uppnå resultat (Ehnfors et al., 2013).
Sjuksköterskan ska använda sig av en helhetssyn och utgå från att varje klinisk
situation är unik (Bennet, 2012). Sjuksköterskan ska använda sig av ett empatiskt
lyssnande, stärka den egna förmågan, inge hopp och optimism, uppfatta patientens
källa till motivation och att undvika dömande (Ehnfors et al., 2013).
Kommunikationen ska inte enbart fokusera på att minska depression utan även stödja
en förbättrad självbild (Bennet, 2012). En annan omvårdnadsåtgärd som
sjuksköterskan kan använda sig av är förskrivning av träning i form av fysisk aktivitet
(Ehnfors et al., 2013). Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden och ska alltid
sätta den enskilde individens värderingar och behov i fokus. Sjuksköterskan ska
arbeta personcentrerat och det innebär att sjuksköterskan skall kunna ge individen de
bästa möjligheterna för att kunna göra självständiga val gällande sin hälsa (Ehnfors et
al., 2013).
En effektiv och användbar behandling för emotionella- och beteendeproblem är
kognitiv beteendeterapi (KBT) (Karlberg, 2010). KBT-behandling utvecklades i
början av 1950-talet och har sedan dess skapat ett flertal användbara tekniker som
integrerats med andra behandlingsmetoder. Trots att de olika KBT- teknikerna
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utvecklats för specifika kliniska problem så finns det fyra grundläggande principer
som samtliga KBT- behandlingar utgår ifrån. De handlar om antaganden om att
psykisk dysfunktion förstås genom mekanismen av inlärning och
informationsbearbetning. Alla beteenden är en funktion av en specifik miljö och ett
inre tillstånd. Förändring sker genom inlärning och skapandet av nya erfarenheter som
ersätter de gamla. KBT är vetenskaplig forskning som genom antaganden av
hypoteser testas i empirin (Karlberg, 2010). För behandling av depression kan både
beteendeterapi och KBT-behandling användas. Beteendeterapin fokuserar på att låta
individen medverka i goda och behagliga aktiviteter samt minska de negativa
upplevelserna (Bond & Dryden, 2004). I behandling med KBT diskuteras även de
negativa tankarnas inflytande och omvärldens kognitiva strukturering. KBTbehandlingen är problemfokuserad och har visat på en förbättring för de individer
som genomgår behandlingen i jämförelse med andra former av psykoterapi (Bond &
Dryden, 2004). Behandling för adolescenter med depression utgår från att emotioner,
kognitioner och beteenden är sammanlänkade. För en lyckad behandling ska
kognitioner och beteende identifieras och med hjälp av det här styrs sedan
adolescenters emotioner i en positiv riktning (Karlberg, 2010).
Teoretisk referensram
En av de moderna omvårdnadsteorierna som handlar om de mellanmänskliga
aspekterna och sjuksköterskans omvårdnad är Joyce Travelbees teori som beskrivs av
Kirkevold och Tveiten (2000) som refererar till Travelbee (1971). Hennes teori
fokuserar på patientens upplevelser och erfarenheter. Huvudtesen är att sjukdom och
lidande i första hand är en personlig upplevelse och tar avstånd från en
generaliserande människosyn. Generaliserande definitioner som patient och
sjuksköterska anser hon suddar ut de individuella särdragen och istället understryker
det gemensamma dragen (i Kirkevold & Tveiten, 2000). Joyce Travelbee hävdar att
det är viktigare för sjuksköterskan att förhålla sig till patientens egna upplevelser av
sjukdomen eller sitt lidande än att förhålla sig till en annan vårdpersonals diagnos
eller objektiva bedömning. Sjuksköterskan måste avhålla sig från att tolka patienter
utifrån likvärdighet med andra patienter. Den individualistiska människosynen i teorin
sätter den enskilda individen i centrum och utgår från att varje patient är unik. Joyce
Travelbee (i Kirkevold och Tveiten, 2000) menar på att fokus ska vara på patientens
egna upplevelser av sin situation och att sjuksköterskan ska visa respekt och
engagemang gentemot patienten.
För att förstå vad omvårdnad bör vara och är menar Joyce Travelbee (i Kirkevold &
Tveiten, 2000) att förståelsen för vad som sker mellan sjuksköterska och patient och
hur dess interaktion kan upplevas är viktig. De viktigaste begreppen i teorin är
människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation. I
teorin kopplas upplevelsen av att finna en mening i livet till känslan av att känna sig
behövd som resulterar i att det är värt att leva (i Kirkevold och Tveiten, 2000). Det
viktigaste syftet med omvårdnaden är att hjälpa människor som behöver stöttning i att
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finna mening i sina olika livserfarenheter. Sjukdomar upplevs ofta som meningslösa
men Joyce Travelbee (i Kirkevold och Tveiten, 2000) menar att sådana erfarenheter
faktiskt kan vara meningsfulla och leda till möjligheter av självutveckling. Målet med
omvårdnaden är att hjälpa patienten att orka ta sig igenom sin sjukdom och sitt
lidande för att finna meningen i upplevelsen (i Kirkevold & Tveiten, 2000).
Sjuksköterskans uppgift är att etablera relationer och upprätthålla relationer men kan
inte åstadkomma det själv. Joyce Travelbee (i Kirkevold & Tveiten, 2000) menar att
mellanmänskliga relationer inte kan existera mellan abstrakta roller utan bara mellan
konkreta personer. I teorin tas olika interaktionsfaser upp så som: det första mötet,
framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt.
Kommunikation är målet för omvårdnad, för att patienten ska finna mening i sin
upplevelse och för att patienten ska hantera sin sjukdom och sitt lidande. Det finns
saker som kan orsaka störningar i relation och kommunikation som exempelvis
bristande förmåga att se individen eller en bristande kommunikation kring meningen
med upplevelsen (i Kirkevold & Tveiten, 2000).
Problemformulering
Globalt har upp till 20 % av alla barn och adolescenter någon form av psykisk ohälsa
och bland den vanligaste orsaken är depression. En obehandlad depression hos
adolescenter kan leda till konsekvenser som exempelvis suicidförsök och sämre
livskvalité. Det är därför viktigt att få en förståelse för hur adolescenter med
depression upplever sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och behandlingar för att öka
sjuksköterskans möjligheter att ge ett gott bemötande.

Syfte
Syftet var att undersöka hur adolescenter med depression upplever sjuksköterskans
omvårdnadsåtgärder och behandlingar.

Metod
För att få en överblick över den aktuella forskningen kring det valda området
genomfördes en litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det en
metod för att skapa en översikt för det aktuella forskningsområdet och för att kunna
åskådliggöra problemet från olika perspektiv.
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Datainsamling
För att finna artiklar med forskning som besvarar syftet i den här litteraturstudien
användes databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Samtliga databaser innehåller
forskning gällande omvårdnad. PubMed täcker även den medicinska forskningen på
området och PsycInfo täcker den psykologiska forskningen (Forsberg & Wengström,
2015). Sökningar genomfördes i oktober 2018. Vid sökningarna i de tre olika
databaserna användes sökorden depression, nursing, nursing interventions, treatment,
patient, nurses och experience (se tabell 1, bilaga A). Den booleska operatorn AND
kan användas för att få en mer specifik sökning (Forsberg & Wengström, 2015) som
användes i sökningarna.
Inklusionskriterierna var att artiklarna berörde adolescenter med depression, var
skrivna på engelska och var peer reviewed. Artiklarna skulle inkludera adolescenters
upplevelser av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och behandlingar.
Artikelsökningarna behandlade artiklar från år 2008 och fram till år 2018.
Exklusionskriterier var artiklar som beskrev depression hos adolescenter med en
specifik sjukdom. Artiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall för vetenskaplig kvalité. Enligt mallen kan artiklarna uppnå olika
grader av vetenskaplig kvalité, grad I, II, III. De lägre graderna innebär att viktiga
komponenter saknas och att artikeln är bristfällig. Resultatartiklar som enbart
uppnådde grad III exkluderades från studien. Av de utvalda artiklarna var 5 artiklar
grad I och 5 artiklar var grad II (se tabell 3, bilaga C).
Cinahl
I Cinahl användes Cinahl headings i de fyra sökningarna. I första sökningen användes
depression kombinerat med sökordet nursing som var fritext. Det gav 209 resultat var
av samtliga abstrakt lästes igenom och sju artiklar granskades, som resulterade i 1
artikel som besvarade syftet. I den andra sökningen användes ämnesordet depression
som tillsammans med begreppet nursing interventions i fritext. Sökningen gav 25
träffar varav alla abstrakt lästes och en artikel granskades för att slutligen exkluderas
då den inte motsvarade syftet. I den tredje sökningen i Cinahl användes depression
kombinerat med ämnesord från cinahl headings, nurses. Depression och nurses
kombinerades med fritexten treatment som resulterade i 41 artiklar där fyra
granskades och det genererade två resultatartiklar. Den sista sökningen innehöll
sökorden depression, experienc* med trunkering och nursing. Sökningen gav 66
träffar där samtliga abstrakts lästes och totalt granskades tre artiklar, en artikel valdes
ut till resultatet (se tabell 2, bilaga B).
PubMed
Det genomfördes en sökning i PubMed där MeSH-termen depression användes
kombinerat med fritexten nursing interventions. Det gav 239 artiklar där alla abstrakt

6

lästes och sex artiklar granskades. De sex granskade artiklarna besvarade inte syftet
varav de inte valdes ut som resultatartiklar (se tabell 2, bilaga B).
PsycInfo
Från databasens ämnesordlista användes major depression som huvudterm. I första
sökningen användes ämnesordet major depression som major subject kombinerat med
sökordet nursing interventions i fritext. Sökningen gav 102 resultat och samtliga
abstrakt lästes och 11 artiklar granskades varav två valdes ut till resultat. I andra
sökningen användes major depression och kombinerat med sökorden experience och
patient. Sökningen gav 151 träffar och 151 abstrakt lästes och tre artiklar granskades
och samtliga tre valdes ut till resultatartiklar. I tredje sökningen användes depression
och nursing interventions i fritext och det gav 78 träffar varav samtliga abstrakt lästes.
Tio artiklar granskades varav en artikel valdes ut som resultatartikel (se tabell 2,
bilaga B).
Databearbetning
Databearbetningen genomfördes med en enkel form av innehållsanalys i enlighet med
Forsberg och Wengströms (2015) fem steg för analys. Första steget var att innehållet i
resultatartiklarna genomlästes flertalet gånger och skribenterna bekantade sig med
innehållet. Andra steget innebar att innehållet i texterna kodades efter
omvårdnadsåtgärder och behandlingar för att sedan i tredje steget kategoriseras.
Koderna bildade övergripande kategorier för att i fjärde steget sammanfattas i tre
huvudkategorier: Omvårdnadsåtgärden träning upplevdes stärka självbilden,
Omvårdnadsåtgärden medverkan upplevdes skapa trygghet och den tredje kategorin
Behandlingar med fokus på förändring av tankar och känslor upplevdes ge insikt. I
femte steget diskuterades och tolkades innehållet i huvudkategorierna.
Resultatartiklarna sammanställdes sedan i artikelöversikter där publikationsår,
ursprungsland, databas, syfte, metod/design, urval, datainsamling, dataanalys, bortfall,
slutsats och vetenskaplig kvalité benämns (se tabell 3, bilaga C).

Forskningsetiska överväganden
Inom forskning berörs allt som görs i studien av etiska aspekter, från val av ämne till
praktiskt genomförande och rapportering (World Medical Association, 2016). Det
medför att det krävs etiska reflektioner och sammanfattningen av forskningsetiken är
att värna om människors lika värde, integritet och självbestämmande hos alla som
berörs av studien. Riktlinjerna för forskningsetik är Helsingforsdeklarationen som
fokuserar på att medicinsk klinisk forskning tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna,
sekretess och samtycke (World Medical Association, 2016). Forskningsetiken i
Sverige regleras av lagen om etikprövning av forskning som avser människor
(2003:460) samt personuppgiftslagen (1998:204). Etikprövningslagen värnar om den
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enskilda människan, respekten för människovärdet samt att visa hänsyn till de
mänskliga rättigheterna, grundläggande friheter, hälsa, säkerhet och personlig
integritet (Kjellström, 2017). De resultatartiklar som användes till resultatet i den här
litteraturstudien är alla etiskt godkända av olika granskningsnämnder.
I ett vetenskapligt arbete är hederlighet och ärlighet grundvärden. Oredlighet är en
benämning för när en person manipulerar och förvränger det vetenskapliga arbetet
avsiktligt (Kjellström, 2017). I denna studie är råden om en god forskningssed enligt
Vetenskapsrådet (2017) följda och respekterade för att inte frångå ärlighet och
hederlighet. Texten i studien är inte plagierad, manipulerad eller förvrängd.
Oredlighet i det vetenskapliga arbetet har undvikits som medför att ingen tagit skada
och tilliten till studien bibehålls. Konfidentialitet innebär att obehöriga inte kan ta del
av känsliga uppgifter och/eller personuppgifter som möjliggör att identifiera en
person i studien (Kjellström, 2017). I denna studie användes litteraturstudie som
metod som medför att de artiklar vi har använt oss av redan är etiskt granskade. Den
vanligaste hälsorelaterade aktiviteten på internet är att läsa kring sin hälsa och
sjukdomar. De flesta som söker efter den här informationen är efteråt villiga att
förändra sin hälsa (Wangeberg, Andreassen, Kummervold, Wynn & Sørensen, 2009).
Skribenterna till litteraturstudien är informerade om att den kommer att publiceras på
DIVA som medför att alla har tillgång till att läsa litteraturstudien. Därför har
skribenterna tagit hänsyn till de etiska principerna och vägt risk mot nytta.
Skribenterna har varit medvetna om ordval och textinnehåll eftersom det kan påverka
läsaren med erfarenhet kring ämnet. Nyttan av att vårdpersonal och samhället får
kunskap om adolescenters upplevelser är betydande. En minimal risk är när riskerna
inte är större än vad det är i vardagslivet (Kjellström, 2017). I den här litteraturstudien
anser skribenterna att risken är minimal.

Resultat
Sammanlagt resulterade sökningarna i tio resultatartiklar. Resultatartiklarna
granskades utifrån adolescenters perspektiv och utmynnade i tre kategorier:
Omvårdnadsåtgärden träning upplevdes stärka självbilden, Omvårdnadsåtgärden
medverkan upplevdes skapa trygghet och den tredje kategorin Behandlingar med
fokus på förändring av tankar och känslor upplevdes ge insikt.
Omvårdnadsåtgärden träning upplevdes stärka självbilden
I studien gjord av Carter, Morres, Repper och Callaghan (2015) upplevde hälften av
adolescenterna en känsla av att ha presterat något när de var fysiskt aktiva, som
resulterade i en bättre självkänsla och fler positiva känslor. Sjuksköterskans
omvårdnadsåtgärd i form av träning med fysisk aktivitet medförde att de upplevde sig
mer hälsosamma, välmående och fick ett ökat självförtroende. De upplevde även en
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förändring i sin motivering till att förändra sin situation (Carter et al., 2015). Hälften
av adolescenterna uttryckte att det var värdefullt med en rutin som innehöll träning i
deras vardag. De uppgav att under träningen hade de möjligheten att fokusera på
något annat, som hjälpte dem att distrahera sig från sina problem och svårigheter
(Carter et al., 2015). Adolescenter upplevde att det var viktigt att delta i fysisk
aktivitet som genererade glädje (Bru, Solholm & Idsoe, 2012). De uttryckte att det var
viktigt att få möjlighet att kunna välja intensitet och form av träning (Carter et al.,
2015). De upplevde att valbarhet kring form av träning gav dem möjlighet att anpassa
aktiviteten efter vad som kändes hanterbart för dagen. Några adolescenter i studien
uttryckte att det kändes värdefullt att de kunde avbryta träningen om den upplevdes
som ansträngande utan att bli pressade till att fortsätta (Carter et al., 2015).
Adolescenterna i studien gjord av Hoying och Melnyk (2016) upplevde att träning var
bland de mest effektiva och en av de omvårdnadsåtgärder som de ansåg sig kunna
använda på egen hand.
Adolescenterna upplevde de att det var värdefullt att delta i träning med andra
adolescenter med liknande erfarenheter av depression (Carter et al., 2015). Några
ansåg att träning i grupp gav en förståelse för hur de skulle agera respektfullt mot
andra människor. De upplevde det som tröstande att besitta vetskap om att samtliga i
gruppen hade liknande svårigheter och erfarenheter kring depression. I studien
upplevde en del av adolescenterna det som positivt i att kunna reflektera över hur
”normala” de andra i gruppen såg ut, som medförde att de reflekterade över sin egen
självbild (Carter et al., 2015). De upplevde att de kunde dela sina erfarenheter av
depression med de andra i gruppen, som medförde att de kunde agera stöd till
varandra och ge råd. De upplevde att det skedde en förändring emotionellt, psykiskt
och beteendemässigt efter att ha medverkat i sjuksköterskans omvårdnadsåtgärd med
träning i form av fysisk aktivitet (Carter et al., 2015). Några adolescenter uttryckte att
träning fungerade som distraktion och var en strategi för att lindra sina depressiva
symtom (Bru et al., 2012). De uttryckte skillnad på sin motivation efter träningen
jämfört med hur det varit tidigare. Två tredjedelar av adolescenterna i studien gjord av
Carter et al. (2015) upplevde en ökad motivation som gjorde dem mer sociala, mer
engagerade i sin utbildning och de fick en vilja i att göra positiva förändringar i sina
liv. De beskrev att de efter omvårdnadsåtgärden med träning i form av fysisk aktivitet
umgicks de mer med sina föräldrar, som resulterade i en bättre kommunikation med
föräldrarna (Carter et al., 2015). Majoriteten beskrev en förbättring i humör både
under träningen men även efter träningen. Några av adolescenterna upplevde att de
positiva humörförändringarna fortsatte i flera dagar efter att de hade varit fysiskt
aktiva. En fjärdedel upplevde förbättrad sömn efter träningen och några uttryckte att
känslan av mindre trötthet efter god sömn resulterade i bättre humör (Carter et al.,
2015). De uttryckte att träningen medförde att de fick en ökad motivation till att
utföra fler fysiska aktiviteter (Carter et al., 2015). I studien gjord av Bru et al. (2012)
upplevde adolescenterna att de var mer villiga i att delta i träning som medförde
glädje och att det var användbart.
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Omvårdnadsåtgärden medverkan upplevdes skapa trygghet
Enligt McCann och Lubman (2012b) ansåg adolescenterna att sjuksköterskan bör vara
ungdomsvänlig i sin omvårdnadsåtgärd medverkan i form av kommunikation som då
stärker engagemanget. De upplevde en känsla av att vara värdefulla, respekterade och
stöttade i att ta kontroll över sina liv om sjuksköterskan agerade ungdomsvänligt
(McCann et al., 2012b). De upplevde att det var viktigt att vuxna människor genuint
försökte att förstå dem och deras situation. Ett genuint försök till att förstå
adolescenterna och deras situation upplevdes vara nyckeln till att stötta dem i
depressionen. De upplevde även att det var av vikt att få information om de olika
behandlingarna för depression (Breland-Nobie, Burris & Poole, 2010).
Kommunikation med sjuksköterskan ansågs viktigt, då de upplevde att de var i behov
av att prata med någon och få råd. Adolescenterna upplevde det positivt om
sjuksköterskan hade kunskap om depression och att sjuksköterskan var tillgänglig,
vänlig, hjälpsam, omtänksam, stöttande och att de fick ett gott bemötande (Boyd,
Butler & Benton, 2017).
I en studie gjord av McCann och Lubman (2012b) beskrevs tre dimensioner som de
upplevde som ungdomsvänliga. Först uttryckte de att sjuksköterskan bör vara öppen,
artig, visa engagemang och vara jordnära och rak i sin kommunikation. Visa
förståelse och att kunna kommunicera respektfullt utan att vara nedvärderande
upplevdes viktigt (McCann & Lubman, 2012b). De upplevde att en individualiserad
interaktion mellan sjuksköterska och adolescent var mest gynnsam och att den
formella och stereotypiska patient och sjuksköterska interaktionen var ofördelaktig.
Om den formella interaktionen exkluderades upplevdes sjuksköterskan ärlig, inte
dömande och opartisk. Det medförde att de upplevde sig vara mer benägna att öppna
upp sig och berätta om sin situation (McCann & Lubman, 2012b). Den andra
dimensionen som adolescenterna uttryckte för att vara ungdomsvänlig innebar att om
det uppstod problem i engagemanget hos adolescenten skulle det besvaras snabbt av
sjuksköterskan för att undvika att de avvek från att medverka (McCann & Lubman,
2012b). Den tredje dimensionen var att det upplevdes viktigt att det fanns en
kontinuitet i interaktionen med sjuksköterskan. Adolescenter upplevde det till
exempel positivt att få ett sms inför nästa tillfälle som en påminnelse (McCann &
Lubman, 2012b). Det upplevdes betydelsefullt att sjuksköterskan var lättillgänglig
och att fler tider för samtal fanns att tillgå. De upplevde att “drop-in” tider för samtal
med sjuksköterska var en god åtgärd för att öka tillgängligheten (Breland-Nobie et al.,
2010). De upplevde en förbättring i sin depression gällande humör, ångest och
förhållanden till andra människor efter omvårdnadsåtgärden medverkan i form av
kommunikation och interaktion med sjuksköterskan. Flera adolescenter uttryckte en
önskan om en förbättrad tillgång till behandling, att oftare kunna träffa sin
sjuksköterska och om det fanns behov av längre vårdperiod skulle adolescenten
erbjudas detta (Boyd et al., 2017).
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Adolescenter upplevde att en god interaktion skapades om sjuksköterskan hade ett
brett bemötande som anpassades efter varje tillfälle och om information i form av
handledning delgavs. Om sjuksköterskan lyssnade och uppmuntrade till att prata
öppet upplevdes det som positivt. De uttryckte att det var skönt när sjuksköterskan var
tyst och lyssnade på dem, som medförde att de kände att de kunde reflektera över sin
depression och ventilera sina tankar och känslor (McCann & Lubman, 2012b).
Nyckelfaktorn till en förbättrad situation upplevdes vara om de fick hjälp med att
förbättra sina tankar, känslor och beteende. Kommunikationen med sjuksköterskan
möjliggjorde att de kunde reflektera över sina känslor och sin situation, som
resulterade i att de upplevde att de kunde se på saker annorlunda efteråt (McCann &
Lubman, 2012b).
Behandling med fokus på förändring av tankar och känslor upplevdes
ge insikt
I studien gjord av Bru et al. (2012) genomgick adolescenter KBT- behandling
genomförd av sjuksköterskor och de beskrev flera fördelaktiga effekter (Bru et al.,
2012). Adolescenterna upplevde att det hade god effekt och att effekten upplevdes
som störst de första 6 månader efter avslutad KBT- behandling (Richardson, Ludman,
McCauley, Lidenbaum, Larison, Zhou, Brent & Katon, 2014). Adolescenterna
beskrev den inledande delen av KBT som innehöll information om depressiva
symtom som lätt att förstå eftersom de själva hade erfarenheter av flera av symtomen.
De uttryckte att de hade fått en ökad medvetenhet kring depressiva symtom, som
medförde att det kunde hantera sina egna symtom bättre. Andra delen handlade om
relationen med tankar, känslor och beteende som de upplevde som betydelsefullt (Bru
et al., 2012). I studien gjord av Bru et al. (2012) upplevde adolescenterna att det till en
början var svårt att identifiera sina tankar och separera dem från det som var känslor
men efter avslutad KBT-behandling ansågs kunskapen värdefull. Några uttryckte att
det tog mycket energi att identifiera sina tankar som resulterade i att de inte använde
den här kunskapen (Bru et al., 2012). De upplevde att den kognitiva
omstruktureringen till en början var svår eftersom det var svårt att finna positiva
tankar. En adolescent beskrev att svårigheten inte var att finna de positiva tankarna
men att det var svårare att använda dem (Bru et al., 2012).
Adolescenterna upplevde att avslappningsövningar och visualiseringsövningar inte
var användbart men det var också nytt för de flesta. Några upplevde att det fanns
tillfällen då det kunde komma till användning (Bru et al., 2012). I en studie gjord av
Jorm, Morgan och Wright (2008) upplevde adolescenterna inte något högt förtroende
för behandlingsmetoden KBT utan de hade högre förtroende för självhjälpstekniker
som till exempel att gå upp i tid, vara ute i solljuset, massage och böcker som
beskriver självhjälp och personlig utveckling. I studien gjord av Bru et al. (2012)
upplevde adolescenterna att informationen som framfördes inte var korrekt eftersom
den formulerats som att andra människor inte var en del i orsakerna till deras känslor
och deras depression (Bru et al., 2012). De hade svårt att acceptera det här då de
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menade att de hade erfarit upplevelser där andra människor ansågs som orsaker till
deras depression. En adolescent beskrev att informationen kändes felaktig då ansvaret
lades över på den enskilda individen medan adolescenten menade på att till exempel
mobbning kunde vara en orsak till depression. De önskade att det hade lagts mer tid
på sociala relationer då det ansågs hjälpsamt (Bru et al., 2012). Trots det här upplevde
de att de spenderade mer tid med andra än vad de hade tidigare (Bru et al., 2012). De
upplevde att det var viktigt att ha tillgång till nära familj och vänner (Jorm et al.,
2008).
I studien gjord av Melnyk, Kelly och Lusk (2014) genomgick adolescenter
beteendeterapi i grupp benämnd COPE (Creating Opportunities for Personal
Empowerment) med en sjuksköterska och samtliga upplevde att COPE hade en
positiv effekt och att depression minskade avsevärt. En annan studie skriven av
Hoying och Melnyk (2016) visade på att självbilden förbättrades vid tillämpning av
COPE. Depressionen minskade och sjuksköterskans behandling med COPE
upplevdes av adolescenterna som en god och fungerande behandling för depression.
De positiva effekterna som de upplevde var förändrat tankesätt, möjlighet att hantera
stress och problem bättre (Hoying & Melnyk, 2016). I studien gjord av Hoying och
Melnyk (2016) upplevdes kunskapen kring tankar, nutrition och stresshantering som
det mest hjälpsamma och mest användbara. De uttryckte att de hade lärt sig tekniker
som gav dem möjlighet att hantera ilska, stress och att genomföra en akademisk
förbättring och nutritionsförbättring (Hoying & Melnyk, 2016). Adolescenterna
upplevde att de lärt sig att slappna av med hjälp av visualiseringsövningar och
andningsövningar som tagits upp under COPE (Melnyk et al., 2014). I en studie gjord
av Lusk och Melnyk (2011) där COPE genomförts individuellt på 30 minuter
tillsammans med sjuksköterskan upplevdes vara en god behandling för depression
som adolescenterna uttryckte hade god effekt och hjälpte dem att fokusera på sina
styrkor istället för sina svagheter. Adolescenterna upplevde att COPE hjälpte dem att
hantera svåra känslor och situationer och att det hjälpte dem att förbättra sina
relationer med andra människor (Lusk & Melnyk, 2011).

Diskussion
Metoddiskussion
Metoddiskussionen har utgångspunkt i de fyra termerna trovärdighet, pålitlighet,
bekräftelsebarhet och överförbarhet. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) är de här
termerna indikationer på god vetenskaplig kvalité i forskningsarbeten med kvalitativ
design.
Det ska tydligt framgå att den skapade kunskapen är trolig och att resultatet är
godtagbart som medför att arbetet blir trovärdigt (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det
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genomfördes sökningar i tre databaser, i Cinahl, PubMed och PsycInfo. Dessa
databaser valdes ut då de ansåg motsvara forskning som kunde besvara vårt syfte. För
att skapa en kontinuitet i sökningarna användes sökordet depression som anpassades
efter varje databas ämnesord för att öka korrektheten och trovärdigheten i sökningarna
(se tabell 2, bilaga B). De utvalda resultatartiklarna granskades med hjälp av Carlsson
och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité för att säkerställa
forskningskvalitet och trovärdighet för resultatet i litteraturstudien. De tio
resultatartiklarna lästes igenom och granskades tillsammans av skribenterna, som ökar
trovärdigheten eftersom risken för feltolkningar minskar. Det finns alltid en risk i att
översättning från engelska till svenska blir oklar och det är en svaghet i den här
litteraturstudien. För att minska den här risken har ordböcker använts för att nå så
korrekta översättningar som möjligt och stärka trovärdigheten. Utomstående personer
som handledare och klasskamrater har granskat texten i litteraturstudien som minskar
risken för feltolkningar och stärker trovärdigheten. Pålitligheten i en litteraturstudie
stärks om skribenterna diskuterar och reflekterar över sin förförståelse (Henricson,
2017). Skribenterna till den här litteraturstudien har diskuterat förförståelse allmänt
och hur det kan påverka arbetet men en svaghet gällande förförståelsen är att
skribenterna inte har diskuterat förförståelsen om det specifika ämnet depression hos
adolescenter innan påbörjat arbete.
Bekräftelsebarheten i en litteraturstudie ökar om det finns en tydlig förklaring av
analysprocessen och om ställningstagande noggrant kontrolleras (Mårtensson &
Fridlund, 2017). Skribenterna i litteraturstudien har enligt bästa förmåga försökt
beskriva analysprocessen och resultatet noggrant, neutralt och tydligt för att stärka
bekräftelsebarheten. Överförbarheten ökar om trovärdigheten, pålitligheten och
bekräftelsebarheten är garanterad (Mårtensson & Fridlund, 2017). De här termerna är
säkerställda i litteraturstudien. Det går att diskutera hur resultat i litteraturstudien går
att överföra till sjukvården i Sverige eftersom inga av resultatartiklar som valts ut har
genomförts i Sverige. Resultatartiklarna kom från länderna USA, Norge,
Storbritannien och Australien. Samtliga länderna anses som utvecklade länder och
relativt lika Sverige i kvalitén av sjukvård enligt Legatum (2016). I ett mer globalt
perspektiv går det även att ifrågasätta resultatets överförbarhet eftersom
resultatartiklarna inte representerar samtliga kontinenter och inte heller några
utvecklingsländer. En diskussion har funnits mellan skribenterna angående KBTbehandling och om det är sjuksköterskan som genomför de här behandlingarna. I
resultatartiklarna har det funnits en förklaring i metoden på vilka som genomfört
KBT-behandlingen och det har varit sjuksköterskor i samtliga. En annan svaghet i
litteraturstudien är att skribenterna inte har använt sig av exakt likadana sökord och
kombinationer av sökord i sökningarna utan delat upp det mellan varandra. Det här
har orsakat att sökningarna inte är kontinuerliga i de tre olika databaserna och kan ha
medfört att artiklar med forskning kring ämnet har missats. Hade litteraturstudien
gjorts om skulle sökningarna strukturerats upp mer så att samma sökord och

13

kombinationer använts i alla tre databaser för att öka säkerheten att inga artiklar
förbises med resultat som besvarar syftet.
I några av de utvalda resultatartiklarna har de använt sig av det engelska begreppet
clinician för att beskriva hälso- och sjukvårdspersonal som då inkluderar
sjuksköterskor. Då författarna till resultatartiklarna har beskrivit i sin metod
betydelsen av clinician och att det har varit tydligt när adolescenternas upplevelser är
baserat på till exempel en läkares behandling som då har resulterat i att skribenterna
inte tagit med den upplevelsen i litteraturstudiens resultat. Dessutom har sökningarna
i litteraturstudien inkluderat nurses eller nursing intervention.
Resultatdiskussion
I resultatet framkom adolescenters upplevelser av sjuksköterskans
omvårdnadsåtgärder och behandlingar. Resultatet presenterade upplevelser kring
omvårdnadsåtgärden träning i form av fysisk aktivitet, omvårdnadsåtgärden
medverkan i form av kommunikation och behandlingar med fokus med förändring av
tankar och känslor. Adolescenterna upplevde att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärd
medverkan i form av kommunikation var positiv om de bemöttes ungdomsvänligt och
engagerat. Träning ansågs av adolescenterna som en god omvårdnadsåtgärd som
upplevdes förbättra självbilden medan de kognitiva behandlingarna gav dem insikt
och medvetenhet kring sin situation.
Adolescenter upplevde att medverkan och interaktion med engagemang och
hjälpsamhet från sjuksköterskan var positiv (Boyd et al., 2017). Sjuksköterskan skulle
vara opartiska och inte dömande (McCann & Lubman, 2012b). Det här stärks med
VIPS-modellen där det uttrycks att sjuksköterskan ska ha en accepterande attityd, ge
samtalet tid, lyssna och visa ett intresse för patientens berättelser (Ehnfors, 2013). I en
studie gjord av Kurki, Koivunen, Anttila, Hätönen och Välimäki (2011) anser
sjuksköterskor att internet kan ge en förbättrad interaktion med adolescenter.
Sjuksköterskan använder datorer och internet i sitt dagliga arbete och i
kommunikationen med adolescenter (Kurki, Hätönen, Koivunen, Anntila, Välimäki,
2012). Sjuksköterskan upplevde att adolescenterna presenterade sig med hjälp av
internet genom att till exempel visa sina bloggar eller andra hemsidor som medförde
att de kunde presentera sig på sitt eget vis (Kurki et al., 2012). I studien gjord av
Kurki et al. (2011) framkommer det att sjuksköterskan upplevde att internet även kan
medföra potentiella negativa förändringar i interaktion mellan sjuksköterska och
adolescent. De var till exempel rädda för att internet i form av e-mail skulle ersätta
kommunikationen ansikte mot ansikte och menade på att det är ett problem då det är
en annan typ av interaktion (Kurki et al., 2012). Joyce Travelbee tar i sin
omvårdnadsteori upp vikten av kommunikation som är ett av sjuksköterskans
viktigaste verktyg (i Kirkevold et al., 2000). Kommunikation pågår kontinuerligt
under interaktionen mellan sjuksköterskan och patient och det kan vara både verbal
eller icke-verbal kommunikation. Syftet med kommunikation är enligt Joyce
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Travelbee att lära känna patienten och att utforska och tillgodose dennes behov (i
Kirkevold et al., 2000). Majoriteten av alla adolescenter använder sig av och
kommunicerar med hjälp av internet och det kan vara en väg för sjuksköterskan att nå
en ökad förståelse och kommunikation. I studien gjord av Kurki et al. (2011) tar de
upp att internet ger adolescenten en möjlighet att reflektera över sina tankar och
känslor som stärker deras självkontroll.
Vid träning i form av fysisk aktivitet upplevde adolescenterna flera positiva effekter
som ett ökat självförtroende, förbättrad självkänsla och en ökad motivation (Carter et
al., 2015). Detta bekräftas av VIPS-modellen som påpekar att sjuksköterskans arbete i
samband med aktivitet skall stärka individens tilltro till sin egen förmåga och stärka
motivationen. Brist på träning kan även vara en orsak till ett sämre psykosocialt
välmående (Ehnfors et al., 2013). Adolescenterna upplevde att träning i grupp med
andra adolescenter med liknande erfarenheter av depression var ett positivt sätt att
möta andra människor och träna på sociala interaktioner (Carter et al. 2015). Enligt
Travelbee är upplevelsen av mening med livet sammankopplat med de
mellanmänskliga relationerna. Dessa relationer gör livet värt att leva och kan endast
existera mellan konkreta personer och inte mellan olika abstrakta eller generella roller
(i Kirkevold et al., 2000). I studien gjord av Carter et al. (2015) uttryckte några
adolescenter hur normala andra adolescenter i gruppen såg ut och att de senare även
kunde agera som stöd till varandra. Adolescenterna uppvisar att de skapat en
mellanmänsklig relation med de andra i gruppen och har då skapat empati, sympati,
ömsesidig förståelse och kontakt med andra individer som är de interaktionsfaser som
genomförs enligt Travelbee innan den mellanmänskliga relationen kan etableras (i
Kirkevold et al., 2000). Ehnfors et al. (2013) beskriver i VIPS-modellen att aktivitet
som omvårdnadsåtgärd täcker också de sociala dimensionerna så som individens roll
och det sociala stödet. Träning är en god omvårdnadsåtgärd för adolescenter med
depression och är ett väl beforskat område (Fulkerson, Sherwood, Perry, NeumarkSztainer &Story, 2004) Det finns en skillnad på vilken typ av träning som utförs och
hur. Skulle träning i form av lagsport upplevas annorlunda i jämförelse med träning i
grupp eller individuell träning. Enligt Brunet, Sabiston, Chaiton, Tracie, Barnett,
O’Loughlin, Low och O’Loughlin, (2013) finns det indikationer på att typ av
träningsform kan ha påverkan på omvårdnadsåtgärdens resultat och upplevelsen av
den.
Adolescenter som fått KBT- behandling upplevde en ökad kännedom kring
depressiva symtom. Det här upplevdes som hjälpsamt då de lärde sig att hantera sina
symtom bättre (Bru et al., 2012). Information kring symtom är en grundläggande del i
KBT- behandling. Med hjälp av information stärks adolescenterna och det minskar
risken för att de ignorerar sina symtom (Martell, 2003) I en studie gjord av Donnellan,
Murray och Harrison (2012) uttryckte flertalet adolescenter att KBT behandlingen var
hjälpsam gällande symtomkännedom och det här upplevdes som att de fått tillbaka
kontrollen över sina liv. Ett av de första stegen i KBT behandlingen är att först
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acceptera sjukdomen för att sedan kunna växa som individ och skapa nya erfarenheter
som kan stärka individens självförtroende och självkänsla (Hayes & Pankey, 2003). I
Joyce Travelbees omvårdnadsteori talar hon om begreppet mening som syftar till att
individen accepterar sin sjukdom men även att finna mening med sjukdomen och
därmed använda det till att bli starkare och skaffa nya livserfarenheter (i Kirkevold et
al., 2000).
Adolescenterna uttryckte i studien gjord av Bru et al. (2012) att de haft svårigheter
med att acceptera det tillvägagångssätt som KBT- behandlingen hade gällande vems
ansvar det var att de hade drabbats av depression. Vid en KBT- behandling är det
viktigt att alltid få adolescenten medveten om sitt eget beteende och dess inverkan på
depressionen. Det här är avgörande för om behandlingen skall lyckas eller misslyckas
(Martell, 2003). Detta beskrivs även av Beck, Rush, Shaw och Emery (1979) som en
av fallgroparna i KBT- behandlingen. Det är inte heller ovanligt att individen som
genomgår KBT- behandlingen efter att ha erkänt sitt eget ansvar känner skuld för att
de har depression. Det här bekräftas i studien av Donnellan et al. (2012) där
adolescenterna upplevde att det till en början var svårt att ta till sig KBTbehandlingen och ta ansvar för sin depression. När insikten kring det egna ansvaret
kring depressionen infann sig upplevdes känslor av skam (Donnellan et al., 2012).
Adolescenterna upplevde lågt förtroendet för KBT- behandling i studien gjord av
Jorm, Morgan och Wright (2008). Det här bekräftas av studien gjord av Jorm och
Wright (2007) där de upplevde högt förtroende för allmänläkare, rådgivning, fysisk
aktivitet och stödgrupper men de hade lägre förtroende för psykologer, KBTbehandling och hjälp från psykiatrin. Resultatet för det låga förtroendet för KBT
behandling i studien gjord av Jorm och Wright (2007) var inte på grund ut av att
adolescenterna ansåg behandlingen skadlig utan det handlade om okunskap kring
behandlingen. Beteckningen för behandlingen KBT kan ha en avgörande roll i varför
adolescenterna upplevde lägre förtroende för behandlingen om det jämförs med
begreppet rådgivning som hade ett högre förtroende i studien gjord av Jorm och
Wright (2007). Enligt Donnellan et al. (2012) associerade adolescenter KBT med
något negativt som resulterade i påverkan på vilja och motivation av att delta i KBTbehandling. I resultatet presenteras adolescenters positiva upplevelser av olika
självhjälpstekniker (Jorm et al., 2008). I en studie gjord av Parker och Crawford
(2007) visar det att yoga, meditation, avslappning och massage ansågs som goda
åtgärder för depression hos adolescenter. Det finns ett behov av mer forskning inom
området då självhjälptekniker inte anses tillräckligt evidensbaserat och inte
rekommenderas av sjuksköterskan (Parker & Crawford, 2007).
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Konklusion och implikation
Litteraturstudien ger en inblick i hur sjuksköterskan kan bemöta adolescenter med
depression utifrån deras upplevelser. Omvårdnadsåtgärden träning i form av fysisk
aktivitet upplevdes av adolescenterna ge motivation och en förbättrad självkänsla.
Omvårdnadsåtgärden medverkan i form av kommunikation upplevdes skapa trygghet
och adolescenterna öppnade upp sig för sjuksköterskan som var ungdomsvänlig och
som inte antog de formella rollerna. Behandlingar med fokus på förändring av tankar
och känslor upplevdes ge adolescenterna en ökad självkännedom och insikt kring sin
depression. Travelbees teori om mellanmänskliga relationer bygger på att endast
konkreta människor utan generella och abstrakta roller kan skapa denna relation. En
sjuksköterska kan inte skapa en mellanmänsklig relation med patienten om rollen som
sjuksköterska och patient antas. Kommunikationen ska därför ske mellan två individer
utan några roller. Förkastandet av roller och en mer mellanmänsklig relation är något
som adolescenternas upplevelser påvisar.
Det är viktigt att besitta kunskap om adolescenters upplevelser av sjuksköterskans
omvårdnadsåtgärder och behandlingar för depression, då det ger en inblick i hur det
mottages av adolescenter. Ett förbättringsarbete inom vården skall ständigt ske med
ny evidensbaserad forskning och i en förbättring av vården behövs adolescenters
perspektiv. Denna litteraturstudie bidrar till en ökad förståelse och hur viktigt det är
att utvärdera arbetet som genomförs.
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Dataanalys
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Första och andra författaren kodade varje enkätsvar självständigt och analyserade dem öppet. När
de träffades i grupp genomfördes en jämförelseanalys av koderna och där kom man fram till
huvudteman. De här temana presenterades sedan för klinikerna för feedback. Därefter
identifierades huvudtemana när konsensus bland författarna hade uppnåtts.

Bortfall

-

Slutsats

Adolescenterna förväntade sig att det skulle ske en förbättring gällande humör, beteende,
relationer och att de skulle bli funktionella efter behandlingen. De poängterade att den terapeutiska
relationen var viktigt och att de kände att de hade någon att prata med och som kunde ge dem råd.
Adolescenterna uttryckte att vårdgivaren skulle ha kunskap, vara tillgängliga, vårdande, stöttande
och ha en god terapeutisk relation med adolescenterna. Adolescenterna uttryckte att det skedde
förbättringar i humör, ångest, mellanmänskliga relationer, beteende, betyg och självskadabeteende

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité.
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Breland- Noble, M, A., Burriss, A., & Poole, K, H. (2010). Engaging depressed African American
adolescents treatment: Lessons from the AAKOMA PROJECT. Journal of clinical psychology: in
session, 66(8), 868-879. doi: 10.1002/jclp.20708

Land
Databas

USA
PsycInfo

Syfte

Att beskriva afroamerikanska adolescenters erfarenhet av depression och med kulturella relevanta
metoder få adolescenterna engagerade i behandlingen.

Metod:
Design

Kvalitativ
Grounded theory

Urval

I studien inkluderades afroamerikanska adolescenter i åldrarna mellan 11 – 17 år som själva
identifierar sig som svarta/afroamerikaner. Dessa adolescenter deltog i fas 1 i studien och samtliga
data hämtades från en sydöstlig delstat i USA där 38% är afroamerikaner. Adolescenter som
deltog i studien uppfyllde kriterierna för depression enligt en depressionskala eller var i riskzon
för depression enligt samma skala. Adolescenter som hade humörstörningar enligt en skala som
utvärderar affektiva störningar och schizofreni inkluderades också eller adolescenter som uttryckt
självmordstankar enligt ett frågeformulär angående självmordstankar.

Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes i fokusgrupper samt individuella intervjuer. För att minska risken
för att adolescenter och deras tidigare erfarenheter av sjukvården skulle missleda resultatet i de
olika ålderskategorierna så delades adolescenterna upp i två grupper. En grupp med äldre
adolescenter och en med yngre adolescenter. Samtliga fokusgrupper var ledda av två utbildade
handledare. Totalt medverkade 28 adolescenter var av 21 adolescenter deltog i fokusgrupper och 7
deltog i individuella intervjuer.

Dataanalys

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet och analyserades med hjälp av Grounded
theory. Det framkom 5 teman. Adolescenternas namn kodades för att skydda deras
konfidentialitet.

Bortfall

-

Slutsats

Adolescenter ansåg att det var viktigt att vårdpersonal var lättillgänglig och att det skulle vara
positivt om det fanns fler tider för samtal tillgängliga med vårdpersonal.
Adolescenter beskrev också det som viktigt att vuxna människor genuint försökte förstå dem och
deras situation. Adolescenter upplevde det viktigt att de delgavs information om de olika
behandlingarna för depression.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité.

BILAGA C

Artikel 3
Referens

Bru, L., Solholm, R., & Idsoe, T. (2012). Participants’ experiences of an early cognitive
behavioral intervention for adolescents with symptoms of depression. Emotional and Behavioral
Difficulties, 18(1), 24–43. doi: 10.1080/13632752.2012.675138

Land
Databas

Norge
Cinahl

Syfte

Syftet var att bidra till utveckling av effektiviserade tidiga interventioner för adolescenter med
depression genom att undersöka deltagarnas erfarenheter av de olika komponenterna i en tidig
KBT- behandling.

Metod:
Design

Kvalitativ med induktiv och deduktiv metod
Teoretisk tematisk analys.

Urval

9 adolescenter i åldrarna 14–20 år som hade subklinisk depression eller diagnostiserad mild till
måttlig depression. De skulle vara normal fungerande intellektuellt och ha god läsförmåga.
Exklusionskriterier var bipolär sjukdom, psykoser, missbruk, ADD, ADHD eller hjärnskador.
Adolescenter som var lättirriterade eller hade svårt att fungera i grupp exkluderades. Hade
adolescenterna svår depression eller risk för självmord exkluderades dem också från studien.

Datainsamling

Deltagarna rekryterades genom allmänläkare, skolsjukvården, folkhälsovårdssjuksköterskor,
utbildnings- och psykologiska rådgivningskliniker eller från barn- och ungdomspsykiatrin.
Deltagarna informerades om intervjustudien som är en del av en större randomiserad
kontrollstudie och den här studiens syfte. De fick skriftlig information och ombads ge ett skriftlig
medgivande om de var villiga att delta. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes. 4 intervjuer
gjordes ansikte mot ansikte medans de andra gjordes över telefon relaterat till avstånd.
Intervjueraren ställde frågor angående de olika delarna i KBT-behandlingen och hur de hade
upplevts. Intervjuerna varade mellan 45 till 80 minuter och spelades in för att sedan transkriberas
ord för ord. Studien var etiskt godkänd av den regionala kommittén för medicin och hälso
forskningsetik (Region Väst).

Dataanalys

Det transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av datorprogrammet QSR-NVivo 8.
Analysen inspirerades av teoretisk tematisk analys. Innehållet kategoriserades efter innehållet i
KBT- behandlingen för att sedan kategoriseras ner i subkategorier. Analysprocessen innehöll både
en induktiv och deduktiv metod. Materialet lästes igenom flertalet gånger för att säkerställa
reliabiliteten i resultatet. Resultatet skildrades av adolescenterna egna berättelse och ett narrativt
tillvägagångsätt användes.

Bortfall

-

Slutsats

Adolescenterna upplevde KBT-behandlingen gällande undervisning om depressiva symtom som
lätt att förstå och flera adolescenter uttryckte mer medvetenhet kring sina symtom. Delen som
innehöll information om relationen mellan tankar, känslor och beteende uttrycktes mycket
användbart. När de skulle lära sig att identifiera sina tankar ansågs det till en början vara svårt och
några uttryckte att det var svårt att skilja tankar från känslor. Adolescenterna uttryckte att det var
svårt att finna positiva tankar men att det blev lättare efter ett tag. Adolescenterna upplevde att
vikten av relationer kunde man pratat mer om eftersom de flesta adolescenter uttryckte att nära
familj och vänner var viktigt. De upplevde att det var viktigt att delta i fysisk aktivitet som
genererade glädje och några uttryckte att det fungerade som distraktion. Fysisk aktivitet upplevdes
kunna lindra de depressiva symtomen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité

BILAGA C

Artikel 4
Referens

Carter, T., Morres, I., Repper, J., & Callaghan P., (2015). Exercise for adolescents with
depression: valued aspects and perceived change. Journal of Psychiatric and Mental Health
Nursing, 23(1), 37–44. doi: 10.1111/jpm.12261

Land
Databas

Storbritannien
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka adolescenter med depression och deras erfarenheter av en nyligen
genomförd intervention med intensiven träning.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Tematisk analys

Urval

26 deltagare i åldern 14–17 år. Inklusionskriterierna var att de skulle ha pågående vård för
depression från psykiatrin och ha ett snittvärde över ”Children’s depression inventory 2nd
Edition”

Datainsamling

Det genomfördes semi-strukturerade intervjuer med stöd av en ämnesguide som sammanställts av
första författaren som spelades in. Ledande frågor och ställningstagande med värde undveks under
intervjuerna för att undvika socialt önskvärda svar. Alla intervjuerna genomfördes i deltagarnas
hem eller på en plats som var bekväm för deltagaren. Intervjuerna genomfördes inom 4 veckor
efter avslutat träningsprogram.

Dataanalys

Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys. Intervjuerna
transkriberades och lästes igenom för att identifiera relevant framväxande innehåll. Det här
kategoriserades för att sedan läsas igenom igen och varje mening kodades för att nå
överensstämmelse med kategorierna. Varje kategori analyserades för sig själv och delades upp i
subkategorier. Datorprogrammet NVivo för kvalitativ dataanalys användes för att organisera och
koda materialet. Studien är etiskt godkänd från Nationella hälsovården forskningsetiska
kommittén (REC).

Bortfall

-

Slutsats

Resultatet bestod av 3 huvudkategorier med totalt 8 subkategorier. Adolescenterna uttryckte att
det var viktigt att ha valbarhet i träningen utan att känna att det blev någon press att träna med en
viss intensitet. Adolescenterna upplevde att träna med andra adolescenter som också hade
depression var skönt då de kunde reflektera över hur de såg på sig själva. Känslan av att ha
åstadkommit något, ha en rutin, känsla av att vara hälsosam och något som distrahera dem från
sina problem upplevdes som värdefullt av adolescenterna. Adolescenter upplevde flera olika
psykologiska förändringar gällande sömn, energi, motivation, humör, självbild, socialt beteende
och viljan till att utföra fler aktiviteter.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité.

BILAGA C

Artikel 5
Referens

Hoying, J., & Melnyk, M. B. (2016). COPE: A pilot study with Urban- Dwelling minority sixthgrade youth to improve physical activity and mental health outcomes. The Journal of School
Nursing, 32(5), 347-356. doi: 10.1177/1059840516635713

Land
Databas

USA
PsycInfo

Syfte

Syftet var att utvärdera genomförbarheten och den preliminära effekten av COPE (Creating
Opportunities for Personal Empowerment), TEEN och fysisk aktivitet på adolescenter mellan 11 –
13 år.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Okontrollerad experimentell studie

Urval

Urvalet bestod ut av 31 adolescenter i åldrarna mellan 11 och 13 år. Samtliga adolescenter var
skolelever registrerade på en mellanstadieskola. Samtliga skolelever och deras föräldrar ficklämna
samtycke för att vara med i studien och att de uppfyllde kriterierna som engelsktalande och
inskrivna i en sjätte klass.

Datainsamling

Datainsamlingen ägde rum mellan januari 2015 till maj 2015. Adolescenterna fick 15 lektioner
med COPE. En lektion var 30 minuter lång med COPE och följdes sedan av 20 minuter med
fysisk aktivitet. Under första lektionen fick adolescenterna även en TEEN manual med hemläxor
för varje kommande vecka. Innan programmet började gjordes en självskattning på livsstil, ångest,
depression, självuppfattning, självmordsrisk och fysisk aktivitet. Samma mätning genomfördes
efter avslutat program och de fick även genomföra en undersökning angående vad adolescenterna
upplevde kring 1behandlingen. Studien är etiskt godkänd av granskningsnämden på Ohio
universitet och från ”Columbus City School” styrelse.

Dataanalys

De demografiska egenskaperna sammanfattades med beskrivande statistik. T-tester beräknades för
att undersöka förändringar från baslinjen. Ytterligare analyser på adolescenter som visade på svår
depression genomfördes. Effektstorleken beräknades och var en av resultatvariablerna.
Signifikants nivån bestämdes till 0.10 på grund ut av den lilla provstorleken.

Bortfall

6%

Slutsats

Adolescenter upplevde att deras självbild förbättrades efter COPE och att programmet var en god
omvårdnadsåtgärd för depression. De positiva effekterna som adolescenterna upplevde var
förändrat tankesätt, möjlighet till att hantera stress och problem bättre.
Utöver COPE upplevde adolescenter att fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd för depression är
bland den mest effektiva och att var en omvårdnadsåtgärd de även kunde använda på egen hand.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité.

BILAGA C

Artikel 6
Referens

Jorm, A., F., Morgan, A., J., & Wright, A. (2008) Interventions that are helpful for depression and
anxiety in young people: a comparison of clinicians' beliefs with those of youth and their parents.
Journal of affective disorders, 111(2008), 227–234. doi: 10.1016/j.jad.2008.02.021

Land
Databas

Australien
PsycInfo

Syfte

Syftet var att bedöma vad vårdpersonal ansåg som lämpliga behandlingar och omvårdnadsåtgärder
för depression och ångest hos adolescenter. För att sedan jämföra vårdpersonalens svar med vad
adolescenter och föräldrar ansåg om behandlingar och omvårdnadsåtgärder för depression.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Prospektiv tvärsnittsstudie

Urval

Undersökningsformuläret skickades ut till olika professioner inom vård och omsorg i den här
studien men de använde sig även av en tidigare studie där undersökningsformuläret skickats ut till
adolescenter. Adolescenter och unga vuxna i åldrarna 12–25 valdes ut och om deltagaren
fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar, blev en förälder randomiserat utvald till att delta i
studien.

Datainsamling

Totalt samlades 1770 formulär in från vårdpersonal och 2778 från adolescenter samt 1474 från
föräldrar. Data från adolescenter, unga vuxna och deras föräldrar var taget från en tidigare
undersökning gjord i Australien. Sedan jämfördes de två resultaten från båda studierna. Studien är
etiskt godkänd av Melbourne Universitet forskningsetiska kommitté på människor.

Dataanalys

Analysen gjordes sedan genom ett poängsystem där åtgärder som ansågs hjälpa fick ett poäng och
åtgärder som ansågs inte hjälpa fick noll poäng. För att få ett bättre beskrivande resultat, ansågs att
ett resultat i procent var mer användbart. Där efter delades även de olika professionerna upp samt
typ av sjukdom och ålder. På grund av den stora provstorleken och antalet jämförelser som
undersöktes, antogs en signifikants nivå på 0.01.

Bortfall

Inget bortfall omnämns

Slutsats

Adolescenter i ålder 15 år hade ett lågt förtroende på KBT. Att ha en nära kontakt med vänner och
familj ansågs av adolescenter som en god omvårdnadsåtgärd. Även självhjälpstekniker och
stödgrupper ansågs som en god omvårdnadsåtgärd av adolescenter.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité.

BILAGA C

Artikel 7
Referens

Lusk, P., & Mazurek, M., B. (2011) The Brief Cognitive–Behavioral COPE Intervention for
Depressed Adolescents: Outcomes and Feasibility of Delivery in 30-Minute Outpatient Visits.
Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 17(3), 226–236.
doi:10.1177/1078390311404067

Land
Databas

USA
PsycInfo

Syfte

Syftet med denna studie var att bedöma genomförbarheten och effekterna av en kognitiv
beteendemässig kompetensbyggande intervention kallad COPE (Creating Opportunities for
Personal Empowerment) bland adolescenter.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Okontrollerad experimentell studie

Urval

Urvalet bestod av 15 adolescenter i åldrarna 12 till 17 år som kommit till en psykiatrisk
mottagning för bedömning. Om adolescenten rapporterade eller indikerade symtom av depression
ombads deltagaren att delta i studien. Adolescenter som uppvisade tecken på tankestörningar, akut
psykos eller psykisk utvecklingsstörning exkluderades då COPE- behandlingen inte ansågs vara
det bästa terapeutiska tillvägagångsättet för de här individerna.

Datainsamling

Datainsamlingen skedde från att studien påbörjades samt 12 veckor efter att avslutad COPE
program. Adolescenter genomförde tillsammans med sin förälder 7 sessioner av COPE med drygt
en veckans mellanrum och varje session var 30 minuter långt. I session ett och 7 fick deltagaren
även svara på ett frågeformulär angående COPE och i slutet av sista sessionerna genomfördes
också en utvärdering av COPE. Även innan och efter COPE- behandlingen genomfördes en
Personal Beliefs Scale–Teens och Beck Youth Inventory som utvärderar deltagarens förmåga att
hantera stress och stressfaktorer samt utvärderar deltagarens depression. Studien är etiskt godkänd
av Universitet i Arizonas granskningsnämnd.

Dataanalys

Kompletta baslinje- och postinterventiondata erhölls från alla 15 adolescenter. För att utvärdera
programeffekter utfördes t-tester med kontinuerliga variabler. Storleken av den möjliga effekten
för behandlingen beräknades tillsammans med p-värden på grund av storleken på gruppen var så
liten och Cohns d-statistik användes för att beräkna effektstorlekar. Även utvärderingarna av
COPE- behandlingar från adolescenter och deras föräldrar sammanställdes och granskades.

Bortfall

En förälders utvärdering av COPE exkluderades.

Slutsats

Deltagarna upplevde att COPE hade en god effekt och att det hjälpte dem att fokusera på sina
styrkor istället för svagheter, hantera svåra känslor och situationer och att det hjälpte dem att
förbättra sina relationer med andra människor.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité.

BILAGA C

Artikel 8
Referens

McCann, V, T., & Lubman, I, D. (2012). Young people with depression and their satisfaction with
the quality of care they receive from primary care youth mental health service: a qualitative study.
Journal of Clinical Nursing, 21(15–16), 2179–2187. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04086

Land
Databas

Australien
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka hur nöjda unga människor med depression var med kvalitén på vården de
fick från hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården för barn- och ungdomspsykiatrin.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Tolkningsfenomenologisk analys (IPA)

Urval

26 unga människor (medelålder 18 år) med diagnosticerad depression. Inklusionskriterierna var
primärdiagnos depression och i åldern 16–25 år. Exklusionskriterier var historia med psykoser
eller nyligen uttryckt suicidala tankar eller om de inte kunde kommunicera på engelska.

Datainsamling

Deltagarna rekryterades genom hälso- och sjukvårdspersonal som arbetade inom ”Headspace” i
primärvården i Melbourne. Deltagarna fick både skriftlig och verbal information om studien.
Individuella semi-strukturerade intervjuer genomfördes i ett privat rum på kliniken. Intervjuerna
spelades in och genomfördes av en forskare från universitet som var oberoende från kliniken.
Varje intervju varade i 30–60 minuter. Studien är etiskt godkänd och alla deltagare gav skriftligt
medgivande samt de under 18 år fick man även föräldrarnas medgivande för.

Dataanalys

Intervjuerna transkriberades ord för ord och analyserades enligt IPA. Den transkriberade data
lästes flera gånger för att bibehålla en bred förståelse för ungdomarnas tillfredställelse. Det
undersöktes noga och kodades med hjälp av in vivo koder. De första koderna kategoriserades in i
begreppsmässiga teman sedan grupperades de här temana in i uppsättningar av teman. Därefter
analyserade man temana igen för att abstrahera dem till en högre nivå.

Bortfall

-

Slutsats

Studien visar att ungdomarna är nöjda med den vården de får från hälso- och sjukvården om de är
ungdomsvänliga och har ett brett bemötande. Adolescenterna upplevde att det här hjälpte dem att
återhämta sig från sin depression. Adolescenterna uttryckte att det var viktigt att kommunicera på
rätt sätt och att man frångår den traditionella patient- till hälso- och sjukvårdspersonal relationen.
De upplevde att det var viktigt att personalen engagerade sig och uppmuntrade till att
adolescenterna skulle prata öppet om sin situation.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité.

BILAGA C

Artikel 9
Referens

Melnyk, M, B., Kelly, S., & Lusk, P. (2013). Outcomes and feasibility of a manualized CognitiveBehavioral Skills Building intervention: Group COPE for depressed and anxious adolescents in
school settings. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 27(2014), 3–13. doi:
10.1111jcap.12058

Land
Databas

USA
Cinahl

Syfte

Syftet var att bedöma genomförbarheten och de preliminära effekterna av en teoristyrd CBSBintervention, COPE (Creating Oppportunities for personal Empowerment) för tonåringar.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Okontrollerad experimentell studie

Urval

16 adolescenter i åldrarna 14–17 år som enligt skolsjuksköterskan har depression och/eller måttligt
ångestsymtom. Deltagarna kom från två olika skolor.

Datainsamling

Alla deltagare rekryterades med hjälp av skolsjuksköterskan och fick sedan information om
studien. Om adolescenten var villig att delta skickades information hem till föräldrarna för att
slutföra medgivandet. Innan studien påbörjades och efter att COPE-programmet var avslutat
genomfördes Personal Beliefs Scale–Teens och Beck Youth Inventory som utvärderade deltagarens
förmåga att hantera stress och stressfaktorer samt utvärderade deltagarens depression. 4 veckor
efter avslutat program gjordes en uppföljning angående resultatet med adolescenterna.

Dataanalys

För att utvärdera effekten av COPE utfördes t-tester med kontinuerliga variabler med hela gruppen
och undergrupper med adolescenter med både depression och ångest. Storleken av effekten för
interventionen beräknades tillsammans med p-värden på grund av den lilla storleken på gruppen
och Cohns d-statistik användes för att beräkna effektstorlekar. Signifikansnivån bestämdes till
0,10 på grund av den lilla storleken på gruppen. Adolescenternas utvärderingen av behandlingen
sammanställdes och granskades.

Bortfall

Inget bortfall omnämns.

Slutsats

Studien visade på att det blev en signifikant skillnad i depression hos adolescenterna efter
genomförd COPE. Adolescenterna upplevde flera positiva effekter av COPE som de ansåg
hjälpsamt. De lärde sig att förändra sitt tankesätt, hantera stress och problem i sina liv och att
slappna av med hjälp av andningsövningar och visualiseringsövningar samt att reglera känslor.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité.

BILAGA C

Artikel 10
Referens

Richardsson, P, L., Ludman, E., McCauley, E., Lidenbaum, J., Larison, C., Zhou, C., Brent, D., &
Katon, W. (2014). Collaborative care for adolescents with depression in primary care: a
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Land
Databas

USA
PsycInfo

Syfte

Syftet var att undersöka om adolescenter med depression fick minskad depression om de fick
medverka i sin omvårdnad jämfört med om de fick vanlig vård.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Randomiserad kontrollerad studie

Urval

Adolescenterna var mellan 13 – 17 år gamla och hade blivit screenade positivt för depression vid
två tillfällen vid en patientundersökning eller att adolescenten överensstämde med kriterierna för
djup depression. Adolescenterna skulle prata engelska och hade tillgång till en telefon.
Adolescenter med alkohol eller drogmissbruk exkluderades. Adolescenter med självmordstankar
eller nyligen försök till självmord, bipolär sjukdom, utvecklingsstörning eller adolescenter som
redan behandlades med en psykiatriskbehandling exkluderades.

Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes mellan april 2010 och april 2013 från 9 primärvårdskliniker. Data
samlades in från 100 adolescenter som besvara studiens kriterier. Baseline mätning genomfördes
av forskningsassistenter som inte hade någon vetskap om vilken behandlingsgrupp adolescenten
tillhörde. Utfallen utvärderades via telefon med adolescenterna vid 6 och 12 månader.

Dataanalys

Baserat på det antal adolescenter som var med i studien uppskattades det att en 87% effekt var
tillräcklig för att detektera en skillnad vid 12 månader. Analysen utfördes med användning av
Stata Corp med en intention av att behandla. Samtliga analyser var dubbelsidiga med en
signifikansnivå på ≤.05 för primärresultatet och P≤.01 för sekundära utfall. Samtliga variabler
generade beskrivande statistik.

Bortfall

18 bortfall vid 6 månaders baseline mätning och 20 bortfall vid 12 månaders baseline mätning och
13 bortfall som saknades vid båda baseline mätningar.

Slutsats

Adolescenter i behandlingsgrupper med medverkan visade sig mer nöjda med vården i jämförelse
med kontrollgruppen. Adolescenterna i behandlingsgruppen upplevde god effekt av KBT och att
den upplevdes som störst de första 6 månader i jämförelse med hur den upplevdes efter 12
månader.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité.

My Belandria

Jonna Schagerström

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

