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Sammanfattning:             Depression är en förändring i sinnesstämning som ofta 

kännetecknas av långa perioder av nedstämdhet, känslor av 
meningslöshet och hopplöshet. En stor grupp av människor 
drabbas av depression varvid det finns ett stort behov av omsorg 
och vård för denna grupp. Syftet med litteraturstudien var att 
belysa möjligheter för en förbättring av omhändertagandet av 
deprimerade patienter inom primärvården. Resultatet bygger på 
13 artiklar som analyserats och bearbetats. Resultatet visar 
hinder för ett förbättrat omhändertagande av deprimerade 
patienter i primärvården. Hinder som framkom var en konfusion 
av sjuksköterskans yrkesroll samt andra yrkesroller relaterat till 
omhändertagandet av patienter med depression. Ytterligare 
hinder var ekonomiska, kompetensinriktade samt en brist av 
konkreta omvårdnadsåtgärder. Resultatet visar även på olika 
omvårdnadsåtgärder som främjar en förbättring i 
omhändertagandet varvid en terapeutisk relation var av störst 
vikt. Det är viktigt att fokusera på möjligheterna och inte fastna 
vid hinder för en förbättrad vård. Vidare forskningsbaserad 
uppföljning krävs av Socialstyrelsens åtgärder gällande 
förbättring av den psykiska ohälsan.  
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hopelessness. A large group of people get struck in depression 
which case there is a great need of care for this group. The 
purpose of this literature study was to highlight opportunities for 
improvement in the care of depressed patients in primary care. 
The result is based on the 13 articles analysed and processed. 
The result shows barriers and possibilities to improved care of 
depressed patients in primary care. Barriers that emerged were a 
Confusion of the nurse's professional role, and other 
professional roles related to the care of patients with depression. 
Additional barriers were financial, skills-oriented and a lack of 
interventions. The result also shows opportunities in which care 
for depressed patients could be improved, where a therapeutic 
relationship was of paramount importance. Further research of 
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Inledning 
Depressioner bland både kvinnor och män (Socialstyrelsen, 2009a) har ökat sedan 1980-
talet. Symtom som trötthet, ångest, ängsla och oro, samt värk i nacke och skuldror har ökat 
i takt med den psykiska ohälsan. I och med att sysselsättningsgraden ökar, ökar 
belastningen på individen. Detta kan leda till stress som i sin tur inte allt för sällan leder till 
depression. Till följd av detta ökar antalet sjukskrivningar i vårt samhälle. 

I början av 1990-talet gjordes stora nedskärningar (Bodlund, 1997) inom psykiatrin vilket 
resulterade i en ökad belastning för primärvården. Patienter med depression hänvisades i 
större utsträckning till primärvården som förväntades ha resurser och kompetens för att 
möta denna grupp av patienter. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 
(2004) upptäcks idag majoriteten av deprimerade patienter i primärvården. Endast hälften 
av patienterna med depression identifieras och denna hälft består av patienter med svår 
depression. Den sedvanliga behandlingen består av läkemedelsbehandling i stället för 
rådgivning, samtal och psykoterapi.  

Sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2007) i primärvården har regelbunden kontakt med 
patienter vad gäller distribuering av läkemedel, samt förvissar sig om patientens psykiska 
och fysiska hälsa. Förutom dessa uppgifter ligger det i sjuksköterskans ansvar att stödja 
patienten genom samtal, men även att vid behov knyta kontakt med andra instanser som till 
exempel socialtjänst eller psykiatri. Enligt World Health Organization [WHO] (2009a) kan 
depression tillförlitligt diagnostiseras och behandlas inom primärvården.  
 
 

Bakgrund 

Depression 

Depression definieras enligt SBU (2004) som en ändring i sinnesstämning och 
kännetecknas av långvariga perioder med nedstämdhet, känslor av meningslöshet och 
hopplöshet. Depression kan finnas i flera olika grader (Cullberg, 2003), från lätt till svår. 
Gemensamt för alla dessa grader är störningar i funktioner som sinnesstämning, 
tankeinnehåll, viljeliv, handlingskraft samt hormonella funktioner. Graden av depression 
kan mätas med hjälp av till exempel International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems (ICD-10) formulär (bilaga I).  
 
Cullberg (2003) skiljer på uppkomstfaktorer av depression där han talar om de yttre 
påverkande påfrestningarna och de inifrån kommande faktorerna. 
När det handlar om depressioner relaterade till yttre påfrestningar kan de utlösas av en 
mängd faktorer som exempelvis större förändringar i livet (kriser) och förluster.  
Depressioner kan också uppkomma av okänd orsak vilket Cullberg benämner som inifrån 
kommande orsaker. Det kan då handla om förträngda upplevelser tidigare i livet. Det är 
viktigt att identifiera uppkomsten till depressionen för att kunna möta patienten i dennes 
upplevelse och livsvärld, och för att vidare kunna ge patienten rätt vård. 
 
Enligt WHO (2009) kan psykiska symtom handla om långvarig nedstämdhet, oförmåga att 
känna glädje, ledsamhet samt nedsatt intresse av tidigare glädjande göromål. Kostvanor kan 
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förändras, tappad matlust är vanligt liksom tröstätande. Utöver dessa är sömnstörningar 
vanligt förekommande. Det är vanligt att den kognitiva förmågan hos en person med 
depression blir försämrad och känslor av värdelöshet och negativa uppfattningar om sig 
själv är typiska.  Mönstret i de dagliga aktiviteterna ändras och individens förmåga att 
fullfölja vardagliga uppgifter försämras. Depression kan även ge symtom som förstoppning 
och, hos kvinnor menstruationsrubbningar, men även nackproblem samt spända muskler, så 
kallade psykosomatiska besvär. Depressionen påverkar individen till att bli orkeslös och 
likgiltig och i värsta fall kan den leda till suicid.  
 
Svenska Psykiatriska föreningens rapport om stress och utmattningstillstånd (2001) menar 
på att individer handskas olika bra med dessa påfrestande livssituationer beroende på vilken 
tidigare erfarenhet de har av krissituationer, personlighet, arv, typ av förlust och beroende 
på vilket kontaktnät i form av stöd som finns runt personen.  
 
I denna studie används huvudsakligen begreppet depression istället för psykisk ohälsa då 
depression är en del av den psykiska ohälsan. 
 
 

Förekomst  

Enligt SBU (2004) beräknas mellan fyra och tio procent av Sveriges vuxna ha en pågående 
depression. Kvinnor drabbas oftare av depression än män. 25 procent av alla kvinnor och 
15 procent av alla män beräknas någon gång i sitt liv behöva behandlas för depression. De 
flesta studier som gjorts i Sverige visar på att dubbelt så många kvinnor som män riskerar 
att drabbas av depression, men det bör också tas i beaktning att forskningen som dessa fakta 
baseras på är gjord på fler kvinnor än män. Skillnader i förekomst av depressioner i städer 
och på landsbygd finns. Det finns även skillnader mellan olika europeiska länder men det är 
svårt att tyda dessa eftersom det finns språkliga och kulturella skillnader i hur emotioner 
uttrycks och detta gör det svårt att tolka depressionsförekomsten 
 
Enligt WHO (2009) finns det ingen statistik som säkert kan säga om depressioner blivit 
vanligare i världen eller inte. Däremot ses en viss minskning av självmord till följd av 
depressioner. Minskningen ses främst bland individer över 24 år.   
WHO redovisar att 850 000 människor avslutar sina liv till följd av suicid varje år och de 
menar att ca 121 miljoner i världen är deprimerade. Depression är den sjukdom av alla 
enskilda sjukdomar där framtidsscenario för år 2020 bedöms bidra till den mesta 
sjukdomsbördan i västvärlden. Eftersom det framkommit att kvinnor i större utsträckning 
lider av depressioner spås denna ökning bland kvinnor även ske globalt.  
Depression förekommer bland personer i alla åldrar och hos båda könen. Kostnaderna för 
antidepressiva läkemedel i Sverige beräknades år 2002 till 1,6 miljarder kronor, och av 
denna summa uppskattades minst två tredjedelar gälla behandling av depression. Direkta 
kostnader för sjukhusvård och läkarbesök beräknades 1996 till minst 1 miljard kronor. 
Många studier visar på att depressioner blivit vanligare under de senaste 50 åren och 
depressioner har visat sig debutera i lägre ålder. Ökningen av depressioner ses främst vid 
lindrig och måttlig depression medan siffran vid svår depression är oförändrad. 
Förklaringen till varför svår depression inte visar någon förändring kan bero på att 
depressioner idag upptäcks i tidigare fas och därför mer sällan hinner utvecklas till svår 
depression.  
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Förändringar för vård av psykisk ohälsa  

Enligt Socialstyrelsen (2009a) behöver vården för psykisk ohälsa förändras inom fyra 
relevanta områden: 

• Förtydligande av ansvar kring uppdragen mellan verksamheterna 
• Ökad användning av utvärderade metoder och evidensbaserad vård/kunskap 
• Ökad inverkan för brukare, patienter och anhörig  
• Ökade förutsättningar för uppföljning av verksamheter 

Regeringen har sedan 2009 satsat stora resurser på psykiatrin. Dessa fördelas inom olika 
områden för att förbättra den psykiska ohälsan i landet. Insatser har fördelats på bland annat 
följande områden: utveckling av evidensbaserade behandlingsmetoder, kompetens och 
utbildningsutveckling för hälso- och sjukvårdpersonal som kommer i kontakt med psykisk 
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning samt skapa en tydligare uppdragsfördelning 
mellan primärvård, skola, mödravårdcentral, barnavårdcentral, psykiatri. 
 
 

Råd och anvisningar 

För att vården ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt krävs det lagar, författningar och 
riktlinjer samt entydiga begrepp som vårdpersonal och allmänhet kan förstå och följa.  

Primärvårdsbegreppet (Sahlin, 2006) representerar en organisation inom offentliga 
öppenvården, nämligen den öppna vården som bedrivs på vårdcentralen. Primärvården har 
organiserats på olika sätt runt om i landet där driftformerna kan variera. Detta gör att det är 
svårt att finna en klarhet i vad som bedrivs inom primärvård. Primärvården representerar en 
vårdnivå avsedd att tillgodose befolkningens basala behov av sjukvård. I Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] (1982:763) står det bland annat i 5 § ….”Primärvården skall som en 
del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupp 
svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 
förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska 
resurser eller annan särskild kompetens....”. 

Primärvården ska dessutom präglas (Sahlin, 2006) av kvalitet, närhet, god tillgänglighet 
och kontinuitet. Personalen bör ha förmåga att vara flexibel för att snabbt kunna möta nya 
eller förändrade behov av hälso- och sjukvård. Detta kräver att de som arbetar inom 
primärvården får regelbunden fortbildning. 

Socialstyrelsens författningar gäller alla verksamheter som lyder under hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) och i dessa finner man föreskrifter om ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12).  Föreskrifterna innefattar bland annat 
kvalitetsarbete som ska säkra vårdens kvalitet och patientsäkerhet med rutiner om 
diagnostik, vård och behandling samt rutiner om hur personalen ska tillgodose den 
kompetens som behövs för att bedriva denna vård. Det framgår dessutom att 
ledningssystemet ska säkerställa rutiner för att klargöra ansvaret av vården kring patienten 
och samverkan i vårdprocessen för att säkra patientens vård. 
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I Kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen 2005) för legitimerad sjuksköterska finns 
rekommendationer gällande kompetens, yrkeskunnande, förhållningssätt, samt erfarenhet. 
Denna ligger till grund för sjuksköterskans yrkesutövande. Det står bland annat att 
sjuksköterskan ska ha förmåga att: 
 
• Se till patientens basala och specifika omvårdnadsbehov så som psykiska, 

fysiska, andliga, sociala, och kulturella 
• Observera, prioritera, värdera, dokumentera och vid behov åtgärda och 

hantera förändringar i patientens psykiska såväl som fysiska tillstånd 
• Följa de författningar, riktlinjer och rutiner som finns tillgängliga 
• Undervisa och ge stöd för anhöriga och patienter för att främja hälsa och 

förhindra ohälsa samt motverka komplikationer till sjukdom, behandling och vård 
• Utveckla sin kompetens fortlöpande  
• Verka för adekvat informationsöverföring och samverkan för att uppnå 

kvallitet effektivitet och kontinuitet.  
 
Socialstyrelsen (2009b) har som en viktig uppgift att skapa förutsättningar för en god hälso- 
och sjukvård varför preliminära nationella riktlinjer för depressionssjukdom och 
ångestsyndrom har utarbetats. Dessa riktlinjer skall inte endast bidra till att hälso- och 
sjukvårdens resurser används effektivt och fördelas efter behov utan även till att ge ledning 
i hur människor med depression och ångestsyndrom ska bemötas och behandlas inom 
vården. Riktlinjerna består av ett antal rekommendationer som handlar om förebyggande 
åtgärder, bemötande och omhändertagande av patienten med måttliga, svåra tillstånd av 
depression och ångestsjukdom. Riktlinjerna har utarbetats efter metoder som bevisat mest 
effektivitet vid dessa sjukdomar och rekommenderas nu som utgångspunkt i 
omhändertagande av dessa patienter.  
 
 

Förhållningssätt 

Enligt Kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) ska ett etiskt förhållningssätt samt 
en helhetssyn av människan genomsyra sjuksköterskans arbete. Detta innebär bland annat 
att sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för patientens autonomi, värdighet och 
integritet och utgå från en humanistisk människosyn.  
 
En av sjuksköterskans viktigaste färdigheter (Videbeck, 2008) är att utveckla en terapeutisk 
relation med sin patient. För att detta ska vara möjligt fordras ett förhållningssätt som 
präglas av tillit, genuint intresse, empati, acceptans samt att se människan som unik, med 
respekt, och inta en fördomsfri attityd. Sjuksköterskan bör ha en god självkännedom för att 
utveckla denna färdighet. En terapeutisk relation ligger till grund för en fortsatt 
framgångsrik behandling.  
 
 
Peplaus teori fokuserar på den interpersonliga omvårdnaden (Forchuck, O´Connor, Sieloff 
1995), det vill säga där sjuksköterskan uppmärksammar de processer som sker i mötet med 
patienten, den terapeutiska relationen. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten kan 
beskrivas i olika faser som överlappar varandra: orienteringsfasen där sjuksköterskan och 
patienten lär känna varandra och tillit skapas, bearbetningsfasen där patienten identifierar 



5 

problemet och nyttjandet av sjuksköterskans tjänster, samt resolutionsfasen som inträder 
mellan lösandet av problemet och den punkt då relationen bryts. 

Teorin bygger på ett antal vägledande antaganden: 

1. Vilken typ av vårdare en sjuksköterska är har stor betydelse för vad den enskilda 
patienten kommer att lära sig när han eller hon vårdas under sin sjukdom.  

2. En viktig del i omvårdnaden och i sjuksköterskeutbildningen är att främja 
utveckling av personligheten mot ökad mognad. För detta krävs att man tillämpar 
principer och metoder som möjliggör och underlättar processen mot bemästring av 
dagliga mellanmänskliga problem eller svårigheter. 

3. Omvårdnadens unika fokus består i patienternas reaktioner på omständigheterna 
kring deras sjukdom eller hälsoproblem.  

4. Eftersom sjukdom innebär en möjlighet att lära och växa kan sjuksköterskan hjälpa 
patienterna att skaffa sig andra intellektuella och interpersonella färdigheter än de 
som de besitter vid sjukdomens uppkomst, genom att styra omvårdnaden mot 
mognad av sådan kompetens via interaktion mellan sjuksköterska och patient. 

Patienter med depression (Bodlund, 1997) söker hjälp i primärvården där personalen 
förväntas kunna ta hand om dessa. Det har visat sig att det finns brister för detta uppdrag 
gällande resurser samt kompetens.  

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa möjligheter för en förbättring av 
omhändertagandet av deprimerade patienter inom primärvården. 
 
 

Metod 
Denna studie har genomförts som en litteraturstudie baserad på en systematisk 
litteratursökning enligt Friberg (2006) där valda artiklar har kvalitetsgranskats och 
analyserats utifrån syftet. 
 
 

Datainsamling 

Till en början utfördes en pilotsökning för att kartlägga förekomsten av vetenskapligt 
material inom området. Därefter gjordes en primärsökning utifrån vilken en sekundär 
avgränsning gjordes för att få de till syftet relevanta artiklarna. 
 
Utifrån syftet valdes olika sökord som sedan kombinerades för att utgöra olika sökningar i 
databasen CINAHL. Relevanta sökord var följande: depression, primary health care, 
mental disorder, nursing interventions, nursing, intervention, anxiety, nurse-patient 
relations, community health nurse, mental health. I CINAHL användes funktionen Major 
Heading [MH] för samtliga sökord förutom nursing och interventions vilka klassificerades 
som key words, samt sökorden depression och mental health som söktes med funktionen 
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Major Subject [MM]. Samtliga sökningar genomfördes mellan 090422-090429. 
Inklusionskriterier för sökningarna var att artiklarna var vetenskapligt granskade (research 
article) samt engelskspråkiga. Artiklarna var publicerade mellan 1998-2007. Utifrån 
referenslistan i en av artiklarna framkom ytterligare en vetenskaplig artikel som via manuell 
sökning hittades i databasen CINAHL. Artiklar som berörde äldre och barn exkluderades. 
 
Totalt gav databassökningen 61 träffar. Av dessa exkluderades artiklar vars titlar inte var 
relevanta till problemområdet. 28 artiklars sammanfattning lästes igenom varvid irrelevanta 
artiklar gallrades bort vilket resulterade i ett första urval där 17 artiklar kvarstod. Fyra av 
dessa artiklar beställdes genom Halmstad Högskolebibliotek och resterande skrevs ut i 
fulltext. Sökhistoriken redovisas i tabell 1, bilaga II. Av de kvarstående 17 artiklarna lästes 
15 igenom och de återstående valdes bort för att leveranstiden var för lång. Av de 15 
artiklarna exkluderades två för att de inte uppfyllde Carlsson och Eimans granskningsmall 
för kvantitativa respektive kvalitativa studier.  
 
Efter det andra urvalet återstod 13 artiklar som numrerades. Fyra av dessa var kvantitativa, 
6 var kvalitativa och 3 var både kvantitativa och kvalitativa. Utöver redovisade sökningar i 
tabellen gjordes fler sökningar i bland annat databasen PubMed. Ytterligare 
sammanfattningar lästes igenom, men dessa gav dock samma resultat som tidigare 
sökningar i CINAHL varvid endast den tidigare databassökningen användes.   
 
 

Databearbetning 

Artiklar genomlästes, översattes till Svenska och sammanfattades i en artikelöversikt (se 
tabell 2, bilaga III). Samtliga artiklar berörde problematiken ur olika perspektiv kring 
behandling av depressioner. Efter ytterligare genomläsning av artiklarna sammanfattades 
handlingen i nyckelord vilka sedan kunde ordnas under gemensamma kategorier. De 
kategorier som framkom namngavs Åtgärder till förbättring och Hinder för förbättring. 
Under dessa sammanställdes ytterligare underkategorier vilka sammanställdes i en figur för 
att få en överskådlighet (se figur 1). 
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Resultat  
Inom primärvården finns möjligheter men även hinder för behandling av depressioner. 
Dessa kan sammanfattas under två rubriker: 1) Åtgärder till förbättring och 2) Hinder för 
förbättring.  
 
 

Åtgärder till förbättring  

Bedömningsmetoder 

Olika bedömningsvarianter för diagnostisering användes (Groh & Hoes 2003) så som 
fulländad anamnes och fysisk undersökning, blodprover inklusive thyroideaprover, 
screeninginstrument användes vid diagnostisering av deprimerade patienter. Det ansågs 
viktigt att identifiera möjliga orsaker till depressioner så som annan grundsjukdom, livskris, 
trauma eller övergrepp samt spår av alkoholism och depressioner inom familjen.  
Innan beslut om behandling identifierades graden av depression, tidigare depressioner, 
annan sjukdom samt missbrukshistorik detta för senare kunna se en förändring och för att 
kunna utvärdera behandling (Aragonés, López-Cortancans, Badia, Hernández, Caballero & 
Labad, 2008). Andra faktorer som inverkade i valet av behandling var patientens egna 

Relationen 
mellan 

sjuksköterska och 
patient 

Oklarhet gällande 
andra 

yrkersgruppers 
uppgift 

Möjligheter för en förbättring av omhändertagandet 
av deprimerade patienter inom primärvården. 

 

Hinder för 
förbättring 

Åtgärder till 
förbättring 

Bedömnings- 
metoder 

Kunskapsbrist 

Behandlings-
åtgärder 

Brist på resurser 

Figur 1. Kategorier som belyser hinder och möjligheter för behandling av depressioner. 
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åsikter angående behandlingen, anamnes, eventuell tidigare svar på behandling, 
biverkningar och vilka specifika symtom som skulle behandlas. Enligt Groh och Hoes 
(2003) är hälften av ansvaret för att följa upp patienten sjuksköterskans medan den andra 
hälften hamnar hos allmänläkare, psykolog, psykiatriker och andra i vårdkedjan inom 
primärvården.  
 
 
Behandlingsåtgärder 

Sjuksköterskor rekommenderade en rad olika behandlingar (Groh & Hoes 2003) så som: 
individuell terapi, medicinering, stödgrupper, stresshanteringsgrupper, alternativa metoder 
så som taktil massage eller naturmedicin, dietkonsultation, gruppterapi och psykoterapi. 
Endast ett mindre antal sjuksköterskor rekommenderade patientutbildningsgrupper inom 
området depression. Av de patienter som hänvisades till individuell terapi fick de flesta 
terapi av psykolog, några fick terapi av socionomer och andra fick träffa psykiatriker och 
ett litet antal fick träffa en sjuksköterska. 
 
Sjuksköterskor önskade sig detaljerade omvårdnadsplaner (Nolan, Murray & Dallander, 
1998), samt riktlinjer i sina arbeten med patienter med depression och att det finns 
utarbetade standardvårdplaner (Gask, Ludman & Schaefer, 2006; Strong, Sharpe, Cull, 
Maguire, House & Ramirez, 2003) som kan användas för behandling av patienter med 
depressioner. Åtgärder som kan finnas i dessa planer kunde vara: information om 
depression, daglig aktivitet, uppmuntran till problemlösning, information om fördelar samt 
nackdelar av medicinering och samverkan mellan andra instanser och stödsamtal samt 
förebyggande av återfall.  
 
 
Relationen mellan sjuksköterska och patient 

Det är viktigt att ha ett förhållningssätt förankrad i en teori (Beeber, & Charlie, 1998) då 
detta kan främja en god terapeutisk relation, denna relation är av stor vikt då den ligger till 
grund för en god behandling. Aragonés, López-Cortancans, Badia, Hernández, Caballero & 
Labad, (2008) och Gask, Ludman & Schaefer, (2006) & Secker, Pidd, Parham (1999) 
menar att en terapeutisk relation är ett mellanmänskligt kommunikationsverktyg mellan 
sjuksköterska och patient och ligger till grund för behandling av depressioner. Denna 
relation kan användas till att styrka patientens självständighet. I bemötandet av patienter 
med depression (Skärsäter & Willman, 2006; Moyle, 2003) var det viktigt att 
sjuksköterskan såg patienten ur ett helhetsperspektiv, en unik individ istället för att se 
denne som ett objekt med symtom och sjukdom där diagnos och behandling stod i centrum. 
Patienter som vårdades för mental ohälsa (Moyle, 2003) ansåg att den viktigaste 
behandlingen i deras depression var att sjuksköterskan tog sig tid till att lyssna, stödja, 
förstå, inge hopp. Det var även viktigt att sjuksköterskan visade att hon trodde på patientens 
förmåga till tillfrisknande, i detta bekräftande kunde patienten växa och få krafter samt tro 
på sig själv. I ett tryggt bemötande med hopp och tillit tillät sig patienten att släppa 
kontrollen att bli liten och sårbar och fullt förlita sig till en annan människa. Patienterna 
uppskattade om de hade sjuksköterskan närvarande vid vidare behandling som 
elektroconvulsive therapy (ECT). Att få detta bemötande fick patienterna att känna sig 
trygga och få hopp om vidare tillfriskning.  
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Människor som sökte på vårdcentralen (Secker, Pidd & Parham 1999) för depression var 
inte alltid i behov av terapi av legitimerad psykolog utan det kunde handla om att få utlopp 
för sina tankar och känslor med exempelvis en sjuksköterska. Primärsjuksköterskor hade 
identifierat sina brister gällande kommunikation och rådgivning och efterfrågade därför 
ytterligare utveckling inom dessa områden. Ytterligare studier (Haddad, Plummer, Gray, 
Lee, Payne & Knight 2005) som handlade om behandling visade på att den vanligaste 
åtgärden i behandlingen av depressioner var stödsamtal och problemlösning medan 
Burman, McCabe & Pepper, (2005) menade att den vanligaste behandlingen bland 
deprimerade patienter var att ge patienten information om depression det vill säga 
kunskaper om sin diagnos och att den näst vanligaste behandlingen bestod av 
farmakologisk behandling och stödsamtal. 
 
Det var viktigt att patienten fick vara delaktig i förändringsprocessen i tillfrisknandet samt 
att ett gott samarbete fanns i relationen mellan sjuksköterska och patient. (Gask, Ludman & 
Schaefer, 2006). I detta samarbete kunde det gemensamt utarbetas en individuell vårdplan 
där patienten själv fick sätta upp delmål vilket i sin tur gav kontroll över situationen. 
Genom att delta i beslut fick patienten mer förtroende till sig själv. Vissa patienter upplevde 
en känslomässig avtrubbning till följd av läkemedelsbehandling vilket försvårade 
förändringsprocessen. Patienterna efterfrågade information om olika copingstrategier, de 
ville ha omedelbara åtgärder för att känna att en förändringsprocess hade startat. De ville 
också kunna känna tillit till sjuksköterskan, att denne ständigt fanns tillhands.   
Förändringsprocessen innebar en förändring i patientens tidigare rutiner, relationer och 
förhållningssätt. Sjuksköterskor kunde i denna process finnas som stöd i vardera steg för att 
stärka patienter när det gällde att ta kontroll över sitt eget liv. 
 

Hinder för förbättring  

Kunskapsbrist 

Sjuksköterskor får utöver sina huvudsakliga arbetsuppgifter (Secker, Pidd & Parham 1999) 
även ta hand om patienter med depressioner för att socialtjänsten och sjuksköterskor inom 
psykiatrin inte täcker upp för denna grupp. Sjuksköterskor var positiva (Burman, McCabe, 
& Pepper, 2005; Haddad, Plummer, Gray, Lee, Payne & Knight 2005) till att behandla 
depressioner då de ansåg att det var en föränderlig fas, det vill säga att de inte såg 
depressionen som något bestående utan som något övergående. Sjuksköterskor hade 
överlag en sund inställning till läkemedelsbehandling av depressioner och kände sig varken 
överdrivet bekväma eller obekväma med att vårda dessa patienter.  
 
I en studie (Kennedy, Polivka, & Chaudry, 1997) visade det sig att en tredjedel av 
enhetscheferna och en fjärdedel av avdelningscheferna inte trodde att sjuksköterskan i 
primärvården kom i kontakt av patienter med depression. Dessutom var 18 % av 
enhetscheferna omedvetna om i vilken utsträckning primärvårdssjuksköterskans roll 
omfattade patienter med depression. Resterande del av enhetscheferna och samtliga 
avdelningschefer trodde över huvudtaget inte att primärvårdssjuksköterskan stötte på 
patienter med depression.  
 
När det handlade om sjuksköterskans ansvarsområde (Elson, Happell, Manias, & Lambert, 
2007) rapporterade psykiatriker att sjuksköterskan ofta hade egna förslag om diagnoser, 
åtgärder och behandlingar som framfördes till psykiatrikern. En annan psykiatriker menade 
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att sjuksköterskan utöver sin rekommendation angående behandling även utförde 
åtgärderna för att i ett senare skede konsultera med psykiatrikern om behandlingen och 
förväntade sig då att denne skulle ta ansvar för sjuksköterskans beslut. Psykiatriker 
poängterar att endast en läkare har kompetensen till att ta en korrekt anamnes och formulera 
den rätta diagnosen, ordinera medicinering och prover, medans en annan psykiatriker kunde 
se det som en fördel att sjuksköterskan kunde göra bedömningar samt ge 
rekommendationer till läkaren med tanke på att denne oftast hade dåligt med tid. Andra 
psykiatriker menade att sjuksköterskorna borde få mer respekt för sin yrkesroll då de 
faktiskt har kunskaper och till och med är de som ibland leder AT-läkare i sin påbörjade 
karriär. Psykiatrikerna menade även att det är på tiden att de börjar förlita sig på att 
sjuksköterskan kan göra bedömningar av så god kvalitet att de skulle kunna ligga till grund 
för psykiatrikernas kliniska beslut. Det rådde delade meningar om tilliten till 
sjuksköterskans samt även till andra läkares bedömningar på vårdcentralen. I vissa fall 
ansågs sjuksköterskan till och med ha bättre förmåga att utföra behandlingar gällande 
patienter med depression än allmänläkaren. Det ansågs (Elson, Happell, Manias, & 
Lambert, 2007; Kennedy, Polivka, & Chaudry 1997) att primärvårdssjuksköterskans roll 
kunde utvecklas. Kennedy, Polivka, och Chaudry (1997) menar att om sjuksköterskans roll 
skulle expanderas åt något håll skulle det handla om utökad kunskap om symtom och 
tecken relaterat till depression.  
 
Många sjuksköterskor kände sig dåligt förberedda på att möta patienter med depression  
(Nolan, Murray & Dallander, 1998). Flera var rädda för att bli för involverade med dessa 
patienter, och rädslan bottnade i att de trodde att de inte skulle kunna ta hand om 
patienterna på ett tillfredsställande sätt. Sjuksköterskorna var dock överens om att de 
successivt lärde sig att ta hand om dessa patienter men att det kunde vara lärorikt för dem 
att gå bredvid en psykiatrisjuksköterska för att få bättre kunskaper om patientgruppen. 
Skolsjuksköterskor menade att det behövs vidareutbildning (Haddad, Plummer, Gray, Lee, 
Payne & Knight 2005; Secker, Pidd & Parham 1999) efter sjuksköterskeutbildningen för att 
kunna möta patienter med depression, men att denna utbildning måste vara relevant till 
området där sjuksköterskan arbetar. Enligt sjuksköterskor (Secker, Pidd & Parham 1999) 
som arbetade med förebyggande åtgärder upplevdes att erfarenheter från praktik på 
psykiatriavdelningar inte gav någon tillfredsställande kompetensutveckling varför praktik i 
den aktuella miljön som de arbetar inom efterfrågades.  
 
Olika områden (Haddad, Plummer, Gray, Lee, Payne & Knight 2005; Secker, Pidd & 
Parham 1999) där det fanns brister i kunskaper för vårdandet var: 
1) Grundkunskaper i psykisk ohälsa så som sjukdomar, symtom, identifiering samt 
tillgänglig behandling. 2) Träning i att arbeta säkert och minimera svåra situationer.  
3) Definition av sin yrkesroll. 4)Vilka uppgifter som hör till vardera yrkesgrupps roll, det 
vill säga vad gör sjuksköterskorna, vad gör psykologen, vad gör läkaren och så vidare.  
I en studie undersöktes (Strong, Sharpe, Cull, Maguire, House & Ramirez 2003) 
om det var möjligt att vidareutbilda onkologisjuksköterskor till att vårda patienter med 
depressioner, studien inkluderade onkologisjuksköterskor som hade intresse och erfarenhet 
av mental ohälsa men som inte hade fått någon utbildning. Studien visade på att det 
behövdes utveckling inom tre områden 1) Förmåga att kommunicera och att få patienten att 
öppna sig. 2) Bedöma behovet av vård för deprimerade patienter samt behovet av 
medicinering och att kunna se risker för självmord bland dessa patienter.  
3) Kunskap i problemlösning. Det efterfrågades även större kunskaper om ångestsjukdomar 
samt självmord och krishantering. Andra viktiga kunskapsområden (Haddad et al., 
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2005;Groh & Hoes 2003) som efterfrågades handlade om farmakologisk behandling, stöd 
och psykoterapi samt följsamhet under farmakologisk behandling. Områden som stod högst 
prioriterade och där det efterfrågades mer kunskap inom (Nolan, Murray & Dallander, 
1998) var hantering av patienter med stress, depression, ätstörningar samt andra missbruk. 
Problemet med bristande kunskaper att möta dessa patienter ansågs vara akut då denna 
patientgrupp ökar kraftigt. 
 
Enligt en annan studie (Haddad, Plummer, Gray, Lee, Payne & Knight 2005) visade det sig 
att om det fanns en kurs som handlade om depressioner så hade nästan alla de tillfrågade 
sjuksköterskorna velat delta. Enligt Groh & Hoes (2003) framkom att större delen av 
sjuksköterskorna ansåg att deras grundutbildning hade gett kunskaper i diagnostisering 
samt bedömning av deprimerade patienter men endast hälften av de tillfrågade ansåg att de 
hade adekvat utbildning för att behandla patienter med depression. De som ansåg att de 
hade kunskaper inom området visade detta via en grundlig bedömning i form av en 
fulländad anamnes och en noggrann kroppslig undersökning. Thyroideaprover togs och 
graderingsinstrument användes för att få en god utgångspunkt för vidare behandling. Dessa 
sjuksköterskor ordinerade även läkemedelsbehandling med full övertygelse. 
 
 
Brist på resurser  

Det största hindret i hanteringen av patienter med depression (Secker, Pidd & Parham 1999; 
Kennedy, Polivka, & Chaudry, 1997) var rent ekonomiska orsaker. Andra hinder var brist 
på förståelse för andra professioners yrkesroll och det tredje största hindret handlar om brist 
på samverkan mellan olika instanser. Det framkom förslag till att minska hinder för 
sjuksköterskans utveckling. Dessa förslag bestod av att förbättra samverkan mellan olika 
instanser, vidareutbildning, finansiellt stöd och utökning av antal sjuksköterskor inom 
primärvården. Avdelningscheferna var under nuvarande omständigheter inte villiga att 
utöka sjuksköterskans roll men om det fanns finansiella möjligheter och möjligheter till 
kompetensutveckling var de villiga till denna utveckling. Enhetscheferna var villiga att 
utöka sjuksköterskans roll gällande kompetensutveckling men de var inte villiga att ge 
finansiellt stöd. Det upplevdes att det inte fanns finansiella möjligheter till 
kompetensutveckling och att de utbildningar som faktiskt fanns tillgängliga inte var 
relevanta till sjuksköterskans yrkesroll inom primärvården. Det satsades mer pengar på 
utbildningar om barns utsatthet i samhället än på utbildningar om depression vilket tycktes 
vara underligt då den sistnämnda gruppen är större än barngruppen. 
Primärvårdssjuksköterskorna menade att det inte fanns några direkt passande 
utbildningsprogram som de efterfrågade, men att det dock erbjöds gratis kurser inom andra 
områden där depression ingick som en mindre del, varför dessa kurser kunde vara 
intressanta. När primärvårdssjuksköterskorna visade intresse för dessa kurser som kunde ge 
dem nytta inom deras område mötte de motstånd av sina chefer som inte var villiga att ge 
dem ledigt från sina arbeten för att delta. 
 
 
Oklarhet gällande andra yrkesgruppers uppgifter 

Distriktssköterskor uttryckte särskilda behov (Secker, Pidd & Parham 1999) av att få veta 
hur den kommunala psykiatrisjuksköterskan arbetade men även hur ideella organisationer 
arbetar. Vidare fanns behov av information om andra lokala verksamheter och deras 
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handlingsplan . I en annan studie ville sjuksköterskor ha mer information (Nolan, Murray & 
Dallander, 1998) om andra professioner som arbetade med deprimerade patienter som till 
exempel, kvinnojouren, brottsofferjouren, nationelltcentrum för kvinnor med mera. 
Regelbundna möten med personal från psykiatrin (Nolan, Murray & Dallander, 1998) torde 
ge båda parter mer förståelse för varandras ansvarsområden och sågs därför som en lösning 
till den dåliga kommunikationen som upplevdes mellan instanserna. Sjuksköterskor trodde 
att regelbundna möten med andra inom vårdkedjan som hanterade patienter med depression 
skulle vara lärorika. Dessa möten tordes även kunna generera i bättre förståelse för 
respektive yrkesroller och ansvarsområden. Sjuksköterskorna trodde att det kunde vara väl 
investerade pengar att ha sådana möten för att de senare kunde generera i fördelar som 
kortare väntetider och mer tillfredsställande vård för patienterna. 
 
Enhetschefer samt avdelningschefer antog att primärvårdssjuksköterskans mest 
förekommande uppgift var att vidarebefordra patienter och den minst vanliga uppgiften var 
att stödja patienten i samtal (Kennedy, Polivka, & Chaudry, 1997) medan det ur en annan 
studie (Secker, Pidd & Parham 1999) framkom att primärsjuksköterskans roll till stor del 
just handlade om att stödja patienterna i deras liv via stödsamtal. En spansk studie 
(Aragonés, López-Cortancans, Badia, Hernández, Caballero and Labad, 2008) visade på att 
sjuksköterskans huvuduppgift var att koordinera samt integrera hela vårdkedjan för att 
försäkra kontinuiteten i vårdprocessen mellan de olika berörda det vill säga doktorer, 
psykologer, sjuksköterskor och anhöriga med mera. Sjuksköterskorna själva tyckte att de 
inte hade tillräcklig utbildning för att vårda patienter med depression varför de önskade att 
de hade en bättre kontakt och samverkan med personal inom psykiatrin (Nolan, Murray & 
Dallander, 1998). Lösningen till en bättre vård för den ständigt ökande gruppen av patienter 
med depression (Secker, Pidd & Parham 1999; Nolan, Murray & Dallander, 1998) tycktes 
vara via samarbete och kunskapsutbyte mellan olika aktörer inom vården. Att ha andra 
grupper som arbetade med patienter med depression i samma byggnad kändes tryggt såvida 
kommunikation sinsemellan var god. Det krävs att andra organisationer som exempel 
kvinnojour och brottsofferjouren marknadsför sig bättre för att bli mer synliga för 
sjukvården så att ett bättre samarbete kan utvecklas till förmån för patientens vård. Det 
krävs även en attitydförändring hos sjuksköterskan gentemot dessa organisationer, mer 
kunskap kan generera i ändrade attityder och resultera i bättre samarbete. 
 
Sjuksköterskor i kommunen (Strong, Sharpe, Cull, Maguire, House & Ramirez, 2003; 
Secker, Pidd & Parham 1999) som inriktade sig på förebyggande vård kände en ökad 
arbetsbelastning med stress som följd, de kände sig känslomässigt dränerade varför de 
behövde stöd och strategier för att hantera sin egen stress innan de kunde hjälpa andra med 
stressrelaterade åkommor. Sjuksköterskor önskade avlastningssamtal och stöd från någon 
inom vårdkedjan (Nolan, Murray & Dallander, 1998), många sökte i nuläget detta stöd och 
dessa samtal i sin egen familj för att ingen annan fanns till hands.  
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien gjordes för att belysa möjligheter för en förbättring av omhändertagandet 
av deprimerade patienter inom primärvården och därmed ge en större förståelse om vidare 
omhändertagande av deprimerade patienter. Till en början utfördes en pilotsökning med 
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sökorden depression och primary health care men dessa gav dock inte tillräckligt med 
artiklar vilket resulterade i att fler sökord utarbetades så som mental disorder, nursing 
interventions, nursing, intervention, anxiety, nurse-patient relations, community healt 
nurse, menatl health. Major Headings [MH] (CIHNAL) användes för alla sökord förutom 
nursing och interventions då de inte fanns tillgängliga som Major Headings [MH] utan 
endast som keywords. Att använda Major Headings ansågs vara en styrka i litteraturstudien 
då sökningarna gav en större träffsäkerhet. Dessutom användes Major Subject [MM] vid 
sökorden depression och mental health för att ytterligare begränsa sökningarna. En 
begräsning till att endast använda databasen CINAHL gjordes då denna gav oss tillräckligt 
med artiklar av god kvalitet. Sökningar gjordes även i andra databaser till exempel PubMed 
men de gav inga nya artiklar som var av större relevans. Dock återkom fler artiklar från 
tidigare databassökningar vilket kan ses som en styrka. En manuell sökning gjordes utifrån 
referenslistan från en vald artikel då titeln till denna svarade till syftet. När denna artikel 
sedan genomlästes ansågs den att vara av stor vikt varför även denna inkluderades i vår 
samling av artiklar.  
 
Sökorden i olika kombinationer vidgade perspektivet genom att ge olika yrkesgruppers 
kunskaper och erfarenheter gällande depression. Det var intressant att belysa olika 
yrkesgruppers åtgärder gällande depression men även yrkesgruppernas åsikter om olika 
behandlingar. Ingen tidsbegränsning med avseende på artiklarnas publikationsår gjordes då 
ämnet bedömdes vara av sådan natur att det inte ansågs ha förändrats nämnvärt genom 
åren. Det ansågs även viktigt att visa på depressionens förekomst i äldre artiklar samt 
jämföra med nyare artiklar och därmed kunna se hur utvecklingen varit. Detta resulterade i 
att den äldsta artikel är publicerad år 1997, fyra artiklar är publicerade på 90-talet och 
resterande nio är publicerade på 2000-talet. Artiklar som berörde äldre patienter 
exkluderades då symtombilden hos dessa är mer komplex, likaså exkluderades artiklar som 
behandlade depressioner hos barn för att begränsa arbetes omfång. Två av de 13  artiklarna 
var pilotstudier av god vetenskaplig kvalitet och relevant till syftet varför dessa 
inkluderades. Resultatartiklarna kommer från olika länder, två kommer från Australien, en 
från Spanien, en från Sverige, fem från UK och fyra ifrån USA. Det framkom att både 
kvantitativa och kvalitativa studier har gjorts vilket ansågs som en fördel eftersom det gav 
ett bredare perspektiv av området. Utöver dessa fanns även tre studier där man använde sig 
av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod dessa var svåröverskådliga men hade 
en validitet varför dessa ansågs vara relevanta. 
 
En induktiv ansats valdes då detta gav oss ett större perspektiv. Det kan ifrågasättas varför 
deduktiv ansats utifrån Peplaus interaktionsmodell inte använts men det hade medfört risker 
att gå miste om delar av resultatet i artiklarna som inte berör interaktionen mellan patient 
och sjuksköterska. 
 
Vid genomgång av artiklarna växte kategorier fram i form av åtgärder som kan tillämpas 
inom vården av deprimerade patienter men även de hinder som finns inom vården av dessa. 
Efter ytterligare genomgång av artiklarna framkom återkommande ämnen som ansågs 
viktiga att belysa varför dessa formade underrubriker. 
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Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens tillförlitlighet bedömdes med hjälp av Carlsson och Eimans 
granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) och artiklarna som inkluderades bedömdes vara 
av god vetenskaplig karaktär då dessa var av grad I samt II. Nio av artiklarna bedömdes 
vara av grad I och fyra artiklar bedömdes vara av grad II. I de kvalitativa studierna deltog 
mellan en och 25 personer och av studier av kvantitativ karaktär deltog mellan 52 och 1657 
personer. Av de studier som använde sig av triangulering det vill säga både av kvalitativ 
samt kvantitativ metod deltog mellan 30 och 200 personer. Fördelen med de kvalitativa 
studierna var att de belyste erfarenheter och upplevelser av hinder och möjligheter inom 
vården av deprimerade patienter. Fördelen med de kvantitativa artiklarna var att 
undersöknings populationen var större vilket gjorde det möjligt för generalisering. Två 
författare återkom i databas sökningarna bland olika artiklar inom vårt område vilket visade 
på att dessa författare troligtvis var väl orienterade inom områdes och hade hög kompetens. 
Samtliga av de utvalda artiklarna hade tydligt syfte vilket ansågs vara av stor vikt för den 
vetenskapliga kvalitén.  I samtliga resultat artiklar ansågs metodvalen vara av relevans, där 
repeterbarhet var möjlig. Majoriteten av resultatartiklar ansågs ha ett representativt urval. 
Tre av artiklarna hade inte angivet bortfall vilket kan ses som negativt för den 
vetenskapliga kvaliteten, i de artiklar som angav bortfall ansågs detta inte vara av någon 
större betydelse för resultatet.  
 
Inkluderandet av artikeln med onkologisk bakgrund kan frågesättas och anledningen till 
denna inklusion var att den var relevant då många patienter har en primär sjukdom i botten 
och depression sekundärt.  Denna artikel var av stor relevans till studiens innehåll. Ett 
hinder för bearbetningen av artiklarna var att organisationerna i de olika länderna ser olika 
ut samt att de skiljer sig från den svenska sjukvårdsorganisationen. Sjuksköterskans roll och 
arbetsuppgifter skiljer sig dessutom signifikant då det till exempel i USA finns olika 
sjuksköterskenivåer med olika ansvarsmängd samt specialiseringar. Detta kan ha lett till en 
svårighet att klargöra sjuksköterskans ansvarsområden.  
 
Efter att ha gjort denna litteraturstudie framkom en medvetenhet av hinder samt möjligheter 
gällande behandling av patienter med depression. Till en början inriktades syftet till 
konkreta omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan skulle kunna utföra inom primärvården. 
Efter pilotsökningen vidgades syfte genom att belysa möjligheter för en förbättring av 
omhändertagandet av deprimerade patienter. Detta gav en större förståelse för problemets 
omfattning men även idéer om förändringsmöjligheter.  
 
Groh och Hoes (2003) och Skärsäter (2006) nämner en rad olika åtgärder som individuell 
terapi, stresshanteringsgrupper, psykoterapi och gruppterapi. Enligt socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom (Wanland, 2009). 
rekommenderas i flesta fall kognitiv beteende terapi (KBT) vilket har fått mycket kritik 
(Wanland, 2009). Dessa åtgärder är alla resurskrävande i en sektor som redan är hårt 
åtstramad finansiellt. Vidare tar Beeber & Charlie (1998) upp att det är viktigt att ha ett 
förhållningssätt förankrat i en teori, då den terapeutiska realationen ligger till grund för en 
god behandling. Aragonés, López-Cortancans, Badia, Hernández, Caballero & Labad 
(2008) styrker att grunden i behandlingen av depressioner ligger i den terapeutiska 
relationen, denna relation kan användas för att styrka patientens självständighet. Detta 
styrker även Moyle (2003) i sin artikel. Den terapeutiska relationen innebar att 
sjuksköterskan lyssnade, stöttade, ingav hopp och förståelse för patienten samt att 
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sjuksköterskan trodde på patientens förmåga till tillfrisknande, i detta bekräftande kunde 
patienten växa och få kraft till tro på sig själv. Enligt kompetensbeskrivningen 
(Socialstyrelsen 2005) ska sjuksköterskans arbete genomsyra ett etiskt förhållningssätt samt 
en helhetssyn på människan vilket kräver en ökad kunskap om relationen mellan 
sjuksköterska och patient. Omvårdnads teoretikern Peplau (Forchuck, O´Connor, Sieloff , 
1995) fokuserar på den interpersonliga omvårdnaden där hon uppmärksammar mötet 
mellan patient och sjuksköterska och de processer som sker i den. Denna teori kan ligga till 
grund för den terapeutiska relationen. En patient som söker på vårdcentralen (Secker, J., 
Pidd, F., & Parham, A. 1999) för nedstämdhet är inte i första hand i behov av terapi av 
psykolog. Många gånger (Burman, M., McCabe, S., & Pepper, C. 2005) är dessa patienter i 
behov av att få utlopp för tankar och känslor, att kunna samtala med någon som lyssnar och 
som kan ge stöd i samtalet samt att ge patienten kunskap om sin diagnos och även 
information om depression detta är åtgärder en sjuksköterska kan ge patienten utan att 
behöva skicka patienten vidare till psykolog. Det är även viktigt att patienten är delaktig i 
sitt eget förändringsarbete och att mötet mellan sjuksköterska och patient resulterar i en 
dialog.  
 
Inom vården råder ovetskap mellan olika yrkesgrupper och instanser (Secker, J., Pidd, F., & 
Parham, A. 1999) med vilket menas att personal inom vården inte vet vilka uppgifter som 
hör till vardera instans och verksamhet. För att klargöra detta problem behövs mer 
information om andra verksamheter som arbetar med patienter med depression (Nolan, P., 
Murray, E., & Dallander, J. 1998) dessa kan vara exempelvis: psykiatrin, brottsofferjouren, 
kvinnojouren samt barn- ungdomspsyk med mera. Sjuksköterskor önskade att de hade 
bättre kontakt och samverkan med personal inom psykiatrin detta skulle kunna generera i 
ett nyttigt kunskapsutbyte och därmed bättre vård av patienter med depression.  Enligt 
resultatartiklar (Aragonés, E., López-Cortancans,G., Badia, W., Hernández, J., Caballero, 
A., & Labad, A. 2008; Kennedy, C., Polivka, B., and Chaudry, R. (1997) framgår det att 
sjuksköterskans mest förekommande uppgift var att samverka med andra instanser för att 
integrera hela vårdkedjan. I Sverige står det i sjuksköterskans kompetensbeskrivningen 
(Socialstyrelsen, 2005) att sjuksköterskans uppgifter inkluderar samverkan, 
informationsöverföring för att uppnå kvalitet, effektivitet och kontinuitet vilket visar på att 
detta verkligen är ett av sjuksköterskans ansvarsområden. För att sjuksköterskan ska kunna 
vidarebefordra patienter där denne själv inte har kompetens krävs det att denne vet vart 
patienten ska skickas och vem som har kunskapen om vidare omhändertagande.  
 
Det råder dessutom delade uppfattningar angående sjuksköterskans ansvarsområde då vissa 
psykiatriker (Elson, S., Happell, B., Manias, E., & Lambert, T. 2007) anser att endast en 
läkare har kompetens nog för att ta en korrekt anamnes, medan en annan psykiatriker menar 
att det är dags för psykiatriker att börja förlita sig på sjuksköterskan och dennes kompetens. 
Det visade sig att det fanns en brist på tillit till både sjuksköterskor och läkare när det 
handlade om bedömning samt behandling. Det ansågs även att sjuksköterskans roll kunde 
utvecklas när det gäller att se symtom och andra tecken relaterade till depression (Kennedy, 
C., Polivka, B., and Chaudry, R. 1997; Elson, S., Happell, B., Manias, E., & Lambert, T. 
2007).   Det råder delade meningar i frågan om sjuksköterskan har tillräcklig kompetens för 
att vårda patienter med depression vilket gör det svårt när det gäller identifiering av 
sjuksköterskans yrkesroll. Enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) ligger 
det i sjuksköterskans ansvar att observera, värdera och prioritera patientens psykiska 
tillstånd varför detta ej troddes kunna vara en brist i vår yrkesroll. I intervjuer med 
sjuksköterskor (Nolan, Murray & Dallander, 1998) framkom att dessa kände sig dåligt 
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förberedda att möta patienter med depression, de var rent av rädda för att möta dessa 
patienter då de inte trodde att de hade tillräcklig kunskap för bemötandet. Enligt 
Socialstyrelsen (Wanland, 2009) har inte sjuksköterskan och läkare i Sverige heller 
tillräcklig kompetens inom psykiatri för att motsvara det behov som finns i vården, 
bristerna ligger i grundutbildningen där det finns skillnader i psykiatriundervisning inom 
olika lärosäten. Det krävs ökad undervisning inom psykiatri för att möta behoven inom 
vården.  Sjuksköterskorna hade en önskan om kompetensutveckling (Nolan, Murray & 
Dallander, 1998) men de upplevde att det inte fanns några finansiella möjligheter för detta. 
Vården i Sverige har länge varit drabbad (Regeringskansliet, 1996) av kostnadsbesparingar 
vilket har resulterat i en sämre kvalitet i form av olika brister som till exempel möjlighet till 
kompetensutveckling. Regeringen (Socialstyrelsen, 2009a) har nu avsatt stora resurser för 
att utveckla en väl fungerande psykiatrisk vård och omsorg. Dessa insatser har fördelats på 
olika områden som utveckling av evidensbaserade behandlingsmetoder, kompetens, 
utbildningsutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med psykisk 
ohälsa samt en tydligare uppdragsfördelning mellan instanser i vården.  
 
 

Konklusion 
Många människor insjuknar i depression och de ökar i antal. I stor utsträckning möts dessa 
patienter i primärvården, patienterna söker ofta för psykosomatiska besvär och 
utmattningssymtom med mera. Dessa patienter får inte alltid den vård och det bemötande 
som de behöver, utan behandlas ofta med läkemedel. Patienten blir sedd som ett objekt med 
symtom och sjukdom där diagnos och behandling står i centrum i stället för att ses ur ett 
helhetsperspektiv där den unika individen står i centrum. Ur denna studie framkom åtgärder 
och hinder i möjligheten att förbättra behandlingen av depressioner i primärvården. 
Möjligheter som framkom visar på olika omvårdnadsåtgärder som främjar en förbättring i 
omhändertagandet varvid en terapeutisk relation var av störst vikt. Hinder som framkom 
var en konfusion av sjuksköterskans yrkesroll samt andra yrkesroller relaterat till 
omhändertagandet av patienter med depression. Ytterligare hinder var ekonomiska, 
kompetensinriktade samt en brist av konkreta omvårdnadsåtgärder. För att bedriva en bättre 
vård för de aktuella patienterna är det viktigt att fokusera på möjligheterna och inte stirra 
sig blind på hinder. Det framkom att den viktigaste åtgärden var sjuksköterskans 
bemötande. Sjuksköterskan kan i det första mötet genom en terapeutisk relation inge hopp, 
tillit, stöd, trygghet och tro till ett tillfrisknande. Detta är det första steget till en vidare 
lyckad behandling och denna åtgärd är inte resurskrävande. 
 
 

Implikation 
Regeringen har sedan 2009 satsat stora resurser på psykiatrin inom olika områden så som 
evidensbaserade behandlingsmetoder, kompetens och utbildningsutveckling samt en 
tydligare uppdragsfördelning mellan olika instanser. Resultatet av detta går inte att utläsa i 
nuläget. Då dessa åtgärder nyligen skridit in finns det ännu inte någon utvärdering av 
resultat, vilket anses nödvändigt för att kunna utläsa en förbättring i vården av deprimerade. 
Vidare forskning gällande den terapeutiska relationens inverkan vid depression hade varit 
av stort intresse. Resultatet av en sådan studie skulle ge bättre förståelse om vikten av den 
terapeutiska relationen.  
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Större utrymme för den terapeutiska relationen kan med fördel ges i grundutbildningen. 
Detta hade varit till stor fördel i mötet med varje patient men framförallt med den 
deprimerade patienten. 
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Lindrig depressiv episod enligt ICD-10 Bilaga I 
A. Att minst två av symtomen nedstämdhet, energifattigdom och minskad aktivitet 

dominerat under minst de senaste 2 veckorna. 
 

B. Att detta inte kan förklaras av annan kroppslig eller psykisk störning 
 

C. Att minst ett av följande symtom också förekommer, eller totalt minst fyra 
symtom från A och C: 

(1) förlust av självförtroende och självuppskattning 
(2) överdriven eller obefogad självkritik och nedvärdering av sig själv 
(3) återkommande tankar på död eller självmord, och all slags 
självskadande beteende 
(4) Upplevd nedsättning av förmågan till tankeverksamhet och 
koncentration, med beslutsångest 
(5) förändrad psykomotorisk aktivitet med antingen minskad rörlighet 
eller agitation  
(6) alla slags sömnproblem 
(7) ökad eller minskad matlust med medförande effekt på vikten. 
 
 

Vid lindrig depression är patienten i obalans, men kan i allmänhet genomföra normala 
aktiviteter. 
 
 
För att måttlig egentlig depression ska föreligga krävs kriterier för lindrig depression 
samt mist sex syndrom från A och C 
Vid måttlig egentlig depression är patenten oftast så påverkad att även vardagliga 
sysslor är svåra att genomföra. 
 
 
För diagnosen svår egentlig depression krävs att alla tre symtomen från A och minst 
fem symtom från C föreligger. 
Vid svår depression är patienten handikappad, har ofta starka självförebråelser och 
självmordstankar samt ofta framträdande kroppsliga symtom bland de som redovisats 
under punkt C. 



 

Tabell 1. Sökhistorik utifrån databassökning. Bilaga II 
 
Databas Datum Sökord Limits Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstrakt 

Urval 
1 

Urv
al 2 

Cinahl 09/04/22 MH ”Primary health 
care”” AND MH ”Mental 
health” AND  
”Interventions” 

Reseach 
article,  
English 

3 2 1 1 

Cinahl 09/04/22 MH ”Mental disorders” 
AND MH ”Nursing 
interventions” AND MH 
”Primary healthcare”, 
Research Article, English 

Reseach 
article,  
English 

1 1 1 1 

Cinahl 09/04/22 MH ”Community health 
nursing AND MH 
”Mental disorders” 
 

Reseach 
article,  
English 

15 11 6 4 

Cinahl 09/04/22 MM ”Depression” AND 
MH ”Nursing 
interventions” 

Reseach 
article,  
English 

24 9 4 4 

Cinhal 09/04/22 MM ”Depression” AND 
MH ”Primary Health 
Care” AND ”Nursing” 
AND MH ”Anxiety” 

Reseach 
article,  
English 

1 1 1 1 

Cinahl 09/04/22 MH ”Nurse-Patient 
Relations” AND MM 
”Depression” 

Reseach 
article,  
English 

16 3 1 1 
 
 

Sekundär 
sökning 

09/04/29  Reseach 
article,  
English 

1 1 1 1 
 

   Summa 61 29 15 13 
 
 
 
 



 

Tabell 2: Artikelöversikt Bilaga III  

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008, Spain Aragonés, E 
López-
Cortancans,G 
Badia, W 
Hernández, J 
Caballero, A 
Labad, A 
 

Improving the 
role of nursing in 
the treatment of 
depression in 
primay care in 
spain. 

Att beskriva ett 
multikomponent 
program för att 
systematisk 
värdera och 
behandla 
depression i 
primärvård. 

Kvalitativ Primärsjuksköterskor 
tränade i kliniska och 
terapeutiska aspekter 
av depressioner spelar 
en central roll i vård, 
patientinformation 
samt 
behandlingsföljsamhet 
och klinisk 
övervakning. 

Grad II 

1998, USA Beeber,L 
Charlie, M 

Depressiv 
symtom reversal 
for women in 
primary care 
settings: A pilot 
study. 

Att pröva om 
primärvården har 
möjlighet till att 
med en specifik 
metod screena 
kvinnor för 
depression samt 
initiera åtgärder. 

Kvantitativ, 
Kvalitativ 
Pilotstudie 
n= 33 

Studien visade att 
med den begränsade 
metoden kan inte 
förändringar 
relaterade till 
åtgärderna ses, detta 
på grund av brist på 
randomiserad 
kontrollgrupp. 
Studien var inte 
tillräckligt stor. 

Grad I 
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 Bilaga III 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005, USA Burman, M 
McCabe, S 
Pepper, C 
 

Treatment practices 
and barriers for 
depression and 
anxiety by primary 
care advanced practice 
nurses in Wyoming. 

Att utreda hinder för 
behandling och 
screening relaterat 
till depression & 
ångest samt utreda 
sjuksköterskana 
delaktighet och 
ansvar i 
bedömmning och 
behandling för 
depression i 
Wyoming. 

Kvantitativ 
Survey 
n= 52 

Primärsjuksköterskan i 
Wyoming identifierar & 
evaluerar samt behandlar 
patienter med både depression 
& ångest rutinmässigt. 
Generellt sätt kände sig 
sjuksköterskan positiv till att 
behandla dessa patienter även 
om de aktuella patienterna inte 
hade försäkringar som täckte 
deras vård. Rutinmässig 
screening för depression & 
ångest var relativt låg bland 
sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskan använde en 
bred variation av åtgärder för 
dessa patienter. 

Grad I 
 

2007, 
Australien 

Elson, S 
Happell, B 
Manias, E 
Lambert, T 

Expanded practice 
roles for community 
mental health nurses: 
a qualitative 
exploration of 
psychiatrists´ views. 

Att utforska 
psykiatrikernas 
åsikter gällande 
expanderat ansvar 
för sjuksköterskan 
gällande 
deprimerade 
patienter. 

Kvalitativ 
n=13 
 
10 män 
3 kvinnor 

Studien visade på svårigheter i 
den expanderande rollen. 
Många faktorer påverkade 
psykiatrikernas åsikter av en 
expanderad roll för 
sjuksköterskan. 

Grad II 
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 Bilaga III 

Publikations-
år. Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006, UK Gask, L 
Ludman, E 
Schaefer, J 
 

Qualitative 
study of an 
intervention 
for depression 
among 
patientes with 
diabetes : how 
can we 
optimize 
patient-
professional 
interactions. 

Att beskriva 
kommunikationen 
mellan 
sjuksköterska och 
patienter med 
depression och 
diabetes i en studie 
gällande åtgärder. 
Syftet var även att 
informera både om 
de kvantitativa 
fynden av denna 
prövning samt 
planen för vidare 
studier av åtgärder 
inom primärvården. 

Kvalitativ 
n= 25 

För att optimera mötet mellan patient och 
yrkesutövare behövs träning och guidning i 
omvårdnadsmodeller. Det behövs kunskap i 
problemlösning samt utvecklad förmåga att 
förutse möjliga konsekvenser men även kunskaper 
i motiverande samtal. Sjuksköterskan ska även 
försäkra sig att patienten är följsam i sin 
behandling, specifikt ska sjuksköterskan utforska 
hur interaktionen mellan depression & diabetes 
skulle kunna resultera i oväntade följder. 

Grad I 

2003, USA Groh, C  
Hoes, L 

Practice 
methods 
among nurse 
practitioners 
treating 
depressed 
women. 

Att påvisa 
praktiska metoder 
och tankar om grad 
av kompetens 
gällande diagnos 
och behandling av 
depressiva symtom 
hos kvinnor. 

Kvantitativ 
Randomisera
d  
Survey 
n=1647 

Behandlingsprotokoll som används för behandling 
samt identifiering av depression stämmer överens 
med de anvisade riktlinjerna och påminner om de 
som används inom psykiatrin. Endast 65% av 
sjuksköterskorna ansåg att deras grundutbildning 
var tillräcklig för att diagnostisera depression. 
52% av sjuksköterskan ansåg att det var  
tillräckligt rustade för att behandla och diagnosera 
depression. 

Grad I 
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 Bilaga III 

Publikations-
år. Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005, UK Haddad, M 
Plummer, A 
Taverner, A 
Gray, R 
Lee,S 
Payne, F 
Knight, D 

District nurses` 
involvement 
and attitudes to 
mental health 
problems: a 
three-area 
cross-sectional 
study. 

Att skaffa sig 
information om i 
vilken grad anställda 
inom primärvården 
kommer i kontakt med 
mentala hälsoproblem, 
samt att fastställa 
deras erfarenheter, 
kunskaper och 
attityder till psykiska 
hälsoproblem. Även 
typer av åtgärder 
studerades och 
behovet av vidare 
utbildning. 

Kvantitativ 
Ranomiserad 
tvärsnittsstudie 
n= 217 

Anställda i primärvården kommer i kontakt 
med dessa patienter och behöver i stor 
utsträckning utbildning om depressioner. 
Yrkesutövarnas attityder till att möta dessa 
patienter var positiva. Det visade sig att 
personal erbjöd en vidd av behandlings 
möjligheter men kände ändå en bristande 
kunskap i deras yrkesroll. Yrkesutövarna 
uttryckte en önskan om vidare 
kunskapsutveckling. 

Grad I 

1997, USA Kennedy, C 
Polivka, B 
Chaudry, R 

Plublic health 
nurses´ role in 
the care of 
adults with 
mental 
disabilities. 

Att beskriva 
primärsjuksköterskans 
nuvarande och 
potentiella roll i 
vårdandet av patienter 
med depression, samt 
utforska incitament 
och hinder för en 
utökad roll för 
primärsjuksköterskan. 

Kvantitativ 
N= 349 

Studien visade att ett bättre tillvaratagande 
av primärsjuksköterskans roll vid vård av 
patienter med depression kan förbättra 
vården samt effektivisera hälso- och 
sjukvårdens resurser. 

Grad I 
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 Bilaga III 

Publikations-
år. Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003, Australien Moyle, W Nurse-patient 
relationship= A 
dichotomy of 
expectations. 

Att få en förståelse för den 
terapeutiska relationen genom att 
undersöka erfarenheter av att bli 
vårdad under depression. 

Kvalitativ, 
Fenemenologisk 
ansats 
N=7 
 

Studien visade en terapeutisk 
relation inte kom instinktivt för 
sjuksköterskan samt att där fanns en 
tvetydighet mellan patienternas 
förväntan av en nära relation & den 
distanserade relation given av 
sjuksköterskan. Det är oklart om 
sjuksköterskan distanserade var ett 
resultat av patienten depressiva 
tillstånd, en normal det av 
sjuksköterskan förhållningssätt , 
eller om andra anledningar som 
sjuksköterskans arbetsbelastning va 
påverkande faktorer. 

Grad II 

1998, UK Nolan, P 
Murray, E 
Dallander, J 

Practice nurses´ 
perceptions of 
services for 
clients with 
psychological 
problems in 
primary care. 

Att identifiera till vilken grad 
sjuksköterskan är involverad i vården 
av patienter med depression samt om 
de har tillräckliga kvalifikationer, att 
utvärdera kommunikationen mellan 
sjuksköterskan inom primärvården 
med andra yrkesutövar inom 
psykiatrin, förtydliga utbildnings 
behoven för sjuksköterskan som vårdar 
patienter med depression. 

Kvantitativ 
Kvalitativ survey 
N= 200 

Studien visade på att 
sjuksköterskan behöver mer 
utbildning för att på ett optimalt sätt 
behandla patienter, det finns behov 
av bättre samarbete mellan andra 
instanser inom psykiatrin och 
förtydligande av respektive roller, 
bättre riktlinjer efterfrågas och ett 
stödjande närverk samt utbildning. 

Grad I 
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Publikations-
år. Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskapl
ig kvalitet 

1999, UK Secker, J 
Pidd, F 
Parham, A 

Mental health 
training needs 
of primary 
health care 
nurses. 

Att belyser sjuksköterskans 
behov av utbildning för 
vårdande av patienter med 
depression. 

Kvantitativ 
Kvalitativ 
N= 30 
Survey and 
discussion groups 

Sjuksköterskan inom primärvården 
har mycket kontakt med patienter 
med depression men är dåligt 
förberedda & rustade för att möta 
dessa. Det fanns stora brister i 
kunskap om depression, trygg 
arbetsrutin och att leva upp till sin 
yrkesroll. 

Grad II 

2003, UK Strong, V 
Sharpe, M 
Cull, A 
Maguire, P 
House, A 
Ramirez, A 

Can onclogy 
nurses treat 
depression? A 
pilot project. 

Att undersöka om onkologi 
sjuksköterskan kan bli 
tränade/skolade till att ta ett 
större ansvar vid 
omhändertagandet av 
deprimerade cancerpatienter. 

Kvalitativ 
Pilot studie 
Problemlösande 
modell 
N= 1 

Studien visade på att onkologi 
sjuksköterskan med vidare träning 
blev bra rustade för att på ett 
adekvat sätt omhänderta patienter 
med depression, det visade sig även 
att det hela var kostnadseffektivt. 

Grad I 

2006, Sverige Skärsäter, I 
Willman, A 

The recovery 
process in 
major 
depression. 

Att få större förståelse för 
patienters upplevelse i 
övergångsperioden efter att ha 
återhämtat sig från depression 
samt att finna åtgärder som kan 
stödja patienten under 
återhämtningstiden. 

Kvalitativ 
Fenemenografisk 
N=25 
12 män 
13 kvinnor 

Studien gav en större förståelse för 
övergångsperioden i tillfrisknandet 
av en deprimerad patient. Det 
föreslogs att olika åtgärder kunde 
sättas in av sjuksköterskan under 
patientens förändringsprocess 
utifrån var patienten var i just 
dennes process. Olika åtgärder 
kunde sättas in för att stödja 
patienten i dennes återhämtning. 

Grad I 
 



 

 


