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Depression, patient, upplevelse, vård 

 

Depression är idag ett av de största folkhälsoproblemen. 

Antalet insjuknade i depression ökar ständigt. Ungefär 

25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män beräknas 

någon gång få en depression som kräver behandling. 

Som sjuksköterskor kommer vi i vården att möta 

patienter med depression och för att kunna ge en så 

adekvat vård som möjligt behövs kunskap om hur 

patienten upplever sin situation och vården som erhålls. 

Ges inte rätt och passande behandling finns risk för 

försämring. Syftet med studien var att belysa patienters 

upplevelse av vård vid depression. Studien utfördes som 

en litteraturstudie där elva kvalitativa artiklar valdes ut 

till att ingå i resultatet. Resultatet påvisade att 

patienterna upplevde stöd som en betydelsefull faktor i 

vården. I de fall där patienterna mötte personal som var 

oförstående upplevde patienterna sig kränkta och hade 

svårare att acceptera sjukdomen och ta till sig 

behandlingen. Patienterna ansåg att en anpassad och 

tillräcklig information var av stor vikt för att kunna 

hantera sin depression. Information innebar även att 

patienten kunde vara delaktig i beslutsprocessen och ta 

kontroll över situationen. Vidare forskning inom 

området hade varit önskvärd för att kunna utveckla 

vårdarbetet och för att kunna möta patienterna på bästa 

sätt. 
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Depression, Experience, Health-care, Patient 

 

 

Depression is one of the biggest public health problems. 

The incidence of depression is increasing. 

Approximately 25% of women and 15% of all men at 

some point get a depression that requires treatment. As 

nurses, we in health care will meet patients with 

depression, and to offer the most appropriate care as 

possible requires knowledge of how patients experience 

their situation and the care they receive. If not the 

correct and appropriate treatment is given, there are risk 

of deterioration. The aim of this study was to elucidate 

patients' experiences of care in depression. The study 

was conducted as a literature study, where eleven 

qualitative articles were selected to be included in the 

result. The results demonstrate that patients experienced 

support as an important factor in health care. In cases 

when the patients met staffs who were 

uncomprehending the patients felt aggrieved and had 

difficulties to accept the disease and the treatment. 

Patients felt that appropriate and sufficient information 

was of great importance to deal with their depression. 

Information also meant that the patient could be 

involved in the decision and take control of the 

situation. Further research in this area would have been 

desirable for the development of care work and to meet 

the patients in the best possible way.
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Inledning 

 

Depression är idag ett av de största folkhälsoproblemen. Cirka 121 miljoner människor 

runt om i världen lider av depressionssjukdomar och antalet som insjuknar stiger hela 

tiden (World Health Organization [WHO], 2011). Ungefär 25 % av alla kvinnor och 15 

% av alla män i Sverige beräknas någon gång under sin livstid få en depression som 

kräver behandling (Socialstyrelsen, 2010) och enligt WHO beräknas depression vara 

den näst största av alla sjukdomar år 2020. Redan idag är depression den näst största 

sjukdomen i åldrarna 15-44 (WHO, 2011). Personer som har insjuknat i depression kan 

få svåra problem att klara av vardagen vilket på sikt ger minskad livskvalité 

(Socialstyrelsen, 2010). Dessutom påverkas personen av fördomar och attityder som 

finns i dagens samhälle mot depression, vilket kan innebära att personen känner rädsla 

för minskad förståelse från omgivningen (Feely, Sines & Long, 2007). Ges inte rätt och 

individanpassad behandling finns det risk för försämring. Samtidigt ökar risken för 

återinsjuknande, även tankar på självmord och självmordsförsök ökar (Socialstyrelsen, 

2010).  

 

Sjuksköterskor kommer att möta patienter med depression, med tanke på att antalet som 

insjuknar ständigt ökar. För att kunna ge en så optimal omvårdnad som möjligt krävs 

det att sjuksköterskan har kunskap om patientens situation och kan upptäcka och tyda 

symtom och beteende som uppkommer i samband med depression. 

 

 

Bakgrund 

Depression 

 
En egentlig depression kan vara av olika typer, den kan antingen vara lätt, måttlig eller 

svår (Wasserman, 2003). Egentlig depression är ett sjukdomstillstånd där tankar, 

känslor, beteende och hälsa kan påverkas hos personen som insjuknar (Skärsäter, 2009). 

Egentlig depression kan vidare delas in i två grupper: unipolär affektiv sjukdom, som 

innebär att personen endast har depressionsperioder eller bipolär affektiv sjukdom, då 

personen genomgår både depressionsperioder och maniska perioder (Kjellman, 

Martinsen, Taube & Andersson, 2008). Denna litteraturstudie inriktar sig mot egentlig 

depression, vilket hädanefter kommer att benämnas som depression. Begreppet patient, 

vilket innebär en person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2011), kommer användas i denna litteraturstudie. 

 

Diagnosen depression ställs då patienten upplever en känsla av nedstämdhet eller 

bristande intresse för omvärlden (Skärsäter, 2009). Symtomen ska finnas i det närmaste 

dagligen under minst två veckor. Vid ställande av diagnos är samtal med berörd patient 

och dennes närstående det viktigaste för att undersöka depressionens svårighetsgrad 

(ibid.). För att utvärdera den information som framkommit vid samtalet används ofta 

skattningsskalor för att mäta djupet på depressionen. Enligt Socialstyrelsen (2010) 

används vanligen Hamilton depression rating scale, också förkortad HRSD (Hamilton 

rating scale for depression).  ICD-10 och DSM-IV är diagnoskoder för klassifikationer 
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av sjukdomar.  Dessa används vid ställande av diagnosen depression och används även 

internationellt (Kjellman, et al., 2008).  Enligt Bernstein (2006) diagnostiseras egentlig 

depression vid första insjuknandet som ”major depressive disorder with single episode” 

(s. 336) och vid upprepade perioder av depression lyder diagnosen ”major depressive 

disorder with recurrent episode” (s. 336). 

 

Uppkomsten av depression kan förklaras genom genetiska, biologiska och psykologiska 

faktorer. Vid reglering av sinnesstämningar spelar balansen mellan signalsubstanserna 

en viktig roll (Wasserman, 2003). Forskning visar att både en höjning och minskning av 

halten hos olika signalsubstanser påverkar det psykiska välbefinnandet. Särskilt 

monoaminerna serotonin, dopamin och noradrenalin inverkar på uppkomsten av 

depression. Under en pågående depression påvisas en brist eller rubbad balans mellan 

dessa monoaminer (ibid.). Enligt Kjellman, et al. (2008) och Wasserman (2003) ses en 

ökning av aktiviteten i axeln mellan hypotalamus, hypofysen och binjurebarken. Denna 

ökning ses vanligen även vid stress. Vid tillfrisknandet sker en normalisering av 

aktiviteter och störningar i de olika delarna, men forskning påvisar dock celldöd i den 

del av hjärnan där hippocampus är belägen (Kjellman, et al., 2008).  

 

Forskning har på senare år visat på signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 

gällande depression. Kvinnor drabbas betydligt oftare än män (Skärsäter, 2006). Enligt 

Bernstein (2006) beror detta på att kvinnor genomgår fler känslomässiga perioder i livet 

där ett exempel som tas upp av Bernstein (2006) är havandeskapet. Symtomen yttrar sig 

olika beroende på kön (Skärsäter, 2006). Hos kvinnor visar sig depressionen vanligen 

genom trötthet, nedstämdhet och dålig självkänsla, männen däremot visar symtom som 

aggressivitet och irritation (ibid.). Män och kvinnor hanterar depressionen på olika vis, 

män använder i större utsträckning alkohol för att dämpa ångesten medan kvinnor tycks 

föredra antidepressiva läkemedel. Detta kan bero på att kvinnor söker vård i större 

utsträckning än vad män gör (Skärsäter, 2006).  

 

 

Upplevelser vid depression 

 
Depression kan visa sig som både kroppsliga och själsliga symtom (Wasserman, 2003). 

En av de vanligaste upplevelserna som förekommer vid depression är nedstämdhet, en 

känsla som är ihållande trots positiva händelser, där världen ter sig alldeles svart. 

Personen känner sig ofta sorgsen, ledsen och gråtmild. En annan vanlig upplevelse vid 

depression är skam och nedvärdering av sin egen självbild. Personen tror sig inte klara 

av någonting och tror sig bringa olycka över sin omgivning, allt negativt som sker runt 

omkring klandrar personen sig själv för (ibid.). Skammen uppkommer på grund av att 

personen tror sig veta att omgivningen uppfattar honom eller henne som misslyckad 

(Wiklund Gustin, 2010). Andra symtom som kan förekomma vid depression är 

exempelvis ångest, fysisk smärta, problem att klara av vardagen, nedsatt energi, 

humörsvängningar, viktnedgång och svårigheter att ta beslut. Även tankar på döden kan 

förekomma, vilket kan resultera i självmordsförsök (Skärsäter, 2006). Utveckling av 

depression sker ofta i livssituationer som kan vara pressande, som vid skilsmässa, dålig 

ekonomi eller närståendes bortgång (Skärsäter, 2009). Personer med mildare episoder 

av depression kan tyckas ha normala funktioner men för att upprätthålla dessa krävs det 
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betydligt större ansträngning än det gör för personer som lever utan depression 

(Bernstein, 2006).  
 

 

Behandling 
 

Behandlingen vid depression kan delas in i två grupper: Farmakologisk och icke 

farmakologisk (Bernstein, 2006). De läkemedel som används vid farmakologisk 

behandling är antidepressiva läkemedel. Vid behandling med dessa blir cirka 70-75% av 

patienterna fria från symtom. För resterande del krävs även icke farmakologisk 

behandling (Wasserman, 2003). Icke farmakologisk behandling vid depression innebär 

bland annan samtalsterapi, ljusbehandling och ECT – (elektrokonvulsiv) behandling 

(ibid.). 

 

Vid vård av depression gäller det att ändra de dåliga vanor som uppkommit och få 

patienten att bli medveten om de förändringar som krävs för ett tillfrisknande 

(Wasserman, 2003). Vid lättare eller medelsvår depression kan symtomen lindras med 

hjälp av egenvård. Egenvården kan innebära att äta regelbunden kost som innehåller alla 

de viktiga proteiner, mineraler och vitaminer som kroppen behöver. Fysisk aktivitet 

bidrar till att öka den kroppsliga produktionen av endorfiner som reglerar 

sinnestämningen och regelbunden sömn är av stor betydelse för att det centrala 

nervsystemet ska kunna återhämta sig (ibid.). 

 

Varje patient är unik och vägen till förbättring och behandling kan se olika ut 

(Wasserman, 2003). Det är därför av största vikt att behandlingen utformas efter den 

enskilda patientens symtom och svårighetsgrad på depressionen. Snabbast lindring sker 

vanligen genom antidepressiva läkemedel men räcker sällan som enda behandling. 

Vanligen krävs ofta samtalsterapi för att patienten ska tillfriskna och för att återfall ska 

förebyggas (ibid.).  

 

För att minimera risken att för stort ansvar läggs på patienten bör vårdgivaren stödja och 

hjälpa genom att bedöma relevansen av olika behandlingsalternativ för den enskilde 

patienten (Socialstyrelsen, 2010). Behandlingen bör i möjligaste mån struktureras 

tillsammans med patienten (ibid.), då inställningen till behandling är avgörande för 

behandlingens verkan (Wasserman, 2003). 

 

 

Sjuksköterskans omvårdnad vid depression 

 
Målet med all vård och behandling inom hälso- och sjukvården är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Vid psykisk ohälsa är målet med vården att få 

patienten att upprätthålla den mentala hälsan, bli fri från sina symtom och klara av det 

vardagliga livet (Bernstein, 2006). Vården innebär att stödja patienten i de val som bör 

göras för att förbättra hälsa. Uppmärksamheten riktas mot patientens väg till förbättrad 

hälsa utifrån den enskildes eget perspektiv (Jormfeldt & Svedberg, 2010). För att en god 

vård ska kunna ges anger Socialstyrelsen (2010) vikten av god kommunikation mellan 
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vårdgivare och patient. Vården ska även ges med hänsyn till patientens behov och 

autonomi (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Då omvårdnaden vid psykisk ohälsa riktar in sig på hur patienten som insjuknat 

upplever livskvalité och hälsa har sjuksköterskan en betydelsefull arbetsuppgift genom 

att anpassa omvårdnaden utifrån de behov som patienten har (Epstein, et al., 2010; 

Skärsäter, 2009). Sjuksköterskan bör fråga patienten om eventuella tidigare perioder av 

depression och om det finns något särskilt som får patienten att känna glädje (Skärsäter, 

2009). För att vården ska kännas meningsfull bör vårdgivaren ge en förklaring till 

situationen vilket hjälper patienten att sluta klandra sig själv samt inge hopp då det finns 

åtgärder som kan hjälpa (Epstein, et al., 2010). Bemötandet är viktigt då patienten är i 

ett underläge och kan ha svårt att ta in den information som ges, samt vara delaktig i 

beslutsfattandet (Skärsäter, 2009). Sjuksköterskan bör använda ett vänligt språk vid 

kommunikationen (Feely, Sines & Long, 2007) för att skapa tillit och respekt och på så 

vis ge ökad självuppskattning och få patienten att känna sig värdefull (Jormfeldt & 

Svedberg, 2010). I relationen till sjuksköterskan är det betydelsefullt att patienten 

känner tillit för att hon/han ska ha mod att bearbeta de svårigheter som finns (ibid). I 

mötet är det angeläget att sjuksköterskan är lyhörd för patientens åsikter och tankar 

eftersom patienten är den som bäst känner sig själv (Skärsäter, 2009).  

 

Det centrala i omvårdnaden för sjuksköterskan är att hjälpa och stödja patienten till 

bättre livskvalité så att patienten kan göra de förändringar som medverkar till att hälsan 

förbättras (Skärsäter, 2009). Det första steget som kan göras för att få patienten att 

känna kontroll över sitt liv igen kan vara att låta patienten medverka i och utforma 

vårdplanen med utgångspunkt i var någonstans patienten befinner sig (ibid.). Då 

patienten får vara delaktig i utformandet av vården stärks förmågan till 

självhjälpsåtgärder och individuell utveckling (Jormfeldt & Svedberg, 2010). 

 

I sjuksköterskans kompetens ingår omvårdnad. Centrala värden i omvårdnaden är 

respekt för människans sårbarhet, värdighet, integritet och autonomi (Socialstyrelsen, 

2005). Vid vård av depression innebär det hälsofrämjande arbetet i huvudsak att stödja 

patientens autonomi (Skärsäter, 2009). Det är därför också angeläget att etablera en 

betydelsefull kontakt med närstående för att sätta upp gemensamma mål för patientens 

hälsa och tillfrisknande (Skärsäter, 2009). 

 

Att känna till hur patienter med depression upplever sin situation är angeläget. 

Sjuksköterskan ska se hela människan och inte bara depressionen för att ha möjlighet att 

ge optimal vård, kunna skapa tillit samt sträva mot hälsa. Det är därför angeläget att 

patienters upplevelser av vården vid depression belyses.  

 

 

Syfte 

 
Syftet var att belysa patienters upplevelser av vård vid depression.  
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Metod 

 
Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell för att skapa 

en förståelse utifrån ämnet som valts samt att belysa ett område inom sjuksköterskans 

profession. En bred sökning i databaser genomfördes för att få en översikt över ämnet. 

Relevant litteratur och kvalitativa vetenskapliga artiklar lästes igenom och granskades. 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) bedömningsmall för kvalitativa studier 

användes vid granskningen av de vetenskapliga artiklarna. 
 

 

Datainsamling 
 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Sökningarna 

i PsycInfo genererade mestadels dubbletter och valdes därför bort. Sökorden som 

användes vid artikelsökningen var depression, depressive disorder, patients, experience, 

patient perspective, och health-care. Sökorden användes olika beroende på vilken 

databas som användes (se Tabell 1). Dessa sökord kombinerades sedan på olika sätt (se 

Tabell 2, Bilaga A). I denna tabell redovisas endast de sökningar som bidragit till 

resultatartiklar. För att använda korrekt term översattes sökorden från svenska till 

engelska genom Karolinska institutets MeSH- termer. Avgränsningar som användes vid 

sökningarna var English language, peer-reviewed, abstract available, publicerad från 

2006 och framåt. Vid en sökning användes inga begränsningar. Inklusionskriterier var 

att deltagarna skulle erhållit diagnosen depression. Exklusionskriterier var artiklar där 

depression inte var den egentliga sjukdomsorsaken samt de artiklar där deltagarna var 

under 18 år. Datainsamlingen genomfördes vid fem olika tillfällen. 

 

 
Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl  

Subject heading 

list 

PubMed 

MeSH-term 
PsycINFO 

Thesaurus 

Depression Depression Depressive disorder Depressive disorder 

(fritext) 

Egentlig depression  Depressive disorder 

major 

 

Patient Patients   

Patient upplevelse 

 

 Patient experience 

(fritext) 

Patient experience 

(fritext) 

Upplevelse Experiences 

(fritext) 

  

Patient perspektiv Patient perspective 

(fritext) 

  

Uppfattning Perception (fritext)   

Sjukvård Health-care (fritext) Health-care (fritext)  
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Efter att abstrakten genomlästs valdes 23 artiklar ut. Då artiklarna lästs igenom togs 10 

av artiklarna bort då de inte ansågs motsvara syftet. De 13 återstående artiklarna var 

samtliga kvalitativa. Dessa granskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) 

bedömningsmall för kvalitativa studier. En artikel föll bort på grund av att den inte 

ansågs ha tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet, och en föll bort då den inte gick att få i 

fulltext. Nio artiklar ansågs tillhöra grad I av vetenskaplig kvalitet, vilket innebar att 

artiklarna var av god vetenskaplig kvalitet, det vill säga erhöll 80-100% av maximal 

poängsumma, och resterande ansågs tillhöra grad II, vilket innebar medelgod 

vetenskaplig kvalitet, det vill säga erhöll 70-79 % av maximal poängsumma. Den artikel 

som inte uppnådde 70 % av poängsumman ansågs inte ha tillräckligt hög vetenskaplig 

kvalitet och valdes därför bort. 

 

 

Databearbetning 

 
De elva resultatartiklarna som valdes ut till urval 2 bearbetades, genomlästes och 

sammanfattades enskilt för att sedan jämföras, bedömas och sammanställas. En 

artikelöversikt gjordes, där publikationsår, land, databas, författare, titel, syfte, metod, 

slutsats och vetenskaplig kvalitet sammanställdes (se Tabell 3, Bilaga B). Parallellt med 

genomläsningen markerades de delar av artiklarna som stämde överens med 

litteraturstudiens syfte. De huvudteman som framkom färgkodades sedan beroende på 

dess innehåll. Likheter och olikheter studierna emellan markerades. Fyra kategorier 

framträdde vid artikelgranskningen. 

 

 

Resultat 
 
De kategorierna som framkom utgjorde sedan rubrikerna i resultatdelen. Under rubriken 

upplevelse av stöd och bemötande belyses patienternas upplevelser av vårdarnas 

bemötande och stöd och vad detta innebär. Upplevelse av information innefattar hur 

information uppfattas och erhålls samt dess betydelse för patienten. Upplevelse av 

delaktighet beskriver innebörden av att vara delaktig i beslut för att få kontroll över sin 

situation. Rubriken upplevelse av behandling innefattar hur patienten upplever olika 

behandlingsalternativ. 

 

Upplevelse av stöd och bemötande 

 
Patienter med depression kände sig ofta isolerade från världen runt omkring (Allan & 

Dixon, 2009). De upplevde ensamhet och kände sig oförmögna att ta kontakt med andra 

människor. Känslor av skam och skuld var vanliga i samband med depression (Allan & 

Dixon, 2009; Schröder, et al., 2006). Deltagarna i studien av Schröder, Ahlström och 

Wilde Larsson (2006) upplevde skam dels på grund av den psykiska sjukdomen och 

dels för att behöva be om hjälp. I samma studie beskrevs att då personalen var 

förstående och inte klandrande och nedvärderande kunde skammen minskas. När 

skammen över att ha depression kunde minskas blev patienterna mer öppna för 

sjukdomen och senare även för behandlingen (Allan & Dixon, 2009). Enligt Skärsäter, 
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Langius, Ågren, Häggström och Dencker (2005) uttryckte deltagarna i studien att det 

var betydelsefullt med ett lämpligt stöd i vården.  Ett lämpligt stöd i vården innebar att 

sjuksköterskor eller annan personal uppvisade empati, respekt och villighet att lyssna på 

patientens upplevelser (Allan & Dixon, 2009). Kravitz, et al. (2010) menade att 

vårdpersonalen möjliggjorde en förtroendegivande relation genom att lyssna och vara 

där för patienten och genom att vara stödjande och undervisande. 

 

Det underlättade om personalen tog initiativ till kontakt och gav patienten tid för samtal 

(Schröder, et al., 2006). För deltagarna i samma studie var det viktigt att få bekräftelse 

och känna hopp vilket exempelvis erhölls genom en klapp på axeln eller en kram (ibid.). 

I studien av Feely och Long (2009) framkom att det fanns en förväntan på att vårdaren 

skulle inge hopp och att ta en viktig roll vad gällde att främja patientens utveckling av 

relationer. Samtidigt beskrevs att responsen från vårdaren var komplicerad och borde 

utvecklas individuellt beroende på hur den vårdande relationen såg ut (ibid.). Enligt 

Feely och Long (2009) spelade det vårdande mötet stor roll för patientens vidare 

utveckling till tillfrisknande. Med en engagerad och förberedd vårdare som kunde 

utnyttja samtalsterapin till utveckling av ett ”jag-du förhållande” kunde den 

deprimerade patienten återkoppla till sitt själv som tidigare varit gömt i sjukdomen 

(ibid.).  

 

I ett flertal studier framkom det att förståelse, förtroende och tillit var grunden till en 

god vårdrelation (Allan & Dixon, 2009; Kravitz, et al., 2010; Schröder, et al., 2006). 

Deltagarna uttryckte att förståelse från någon annan person behövdes (Schröder, et al., 

2006). Avsaknad av förståelse gjorde det svårare att ta kontakt med andra vilket ökade 

känslan av ensamhet och isolering (Allan & Dixon, 2009). Även självföraktet upplevdes 

som ett hinder och gjorde det svårare att få kontakt med andra människor. Enligt 

Schröder, et al. (2006) framkom det att då patienterna kände tillit till personalen och då 

samtal med sjuksköterskan kunde ske förtroligt kände patienterna trygghet för att de 

samtalsämnen som behandlades inte skulle spridas vidare. 

 

 

Upplevelse av information 

 
I studien av Simon, Loh, Wills och Härter (2006) framkom det att majoriteten av 

deltagarna vände sig till sin vårdcentral vid första vårdkontakten efter uppkomst av 

symtom. Därifrån erhölls information om sjukdomen och vilka behandlingsalternativ 

som förekom. Ett stort antal av deltagarna kompletterade informationen själva med 

hjälp av internet, böcker, tidningar och annan media. En annan betydande andel hade 

erfarenhet av personligt slag från släktingar och vänner som drabbats och kände på så 

vis igen symtomen (ibid.). I studien av Kravitz, et al. (2010) upplevde deltagarna att 

vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskap om depression för att ge information 

på ett adekvat sätt. I studien av Simon et al. (2006) erhöll några av deltagarna diagnosen 

depression av läkaren på vårdcentralen men fick ingen vidare information om 

sjukdomen, utan fick vänta tills behandlingen påbörjats inom slutenvården. 

 

Deltagarna i studien av Schröder, et al. (2006) beskrev att med ordentlig information 

möjliggjordes deltagande i beslutsprocessen. Informationen gav även kunskap om 

sjukdomen och hur den yttrade sig. Detta underlättade för patienterna att känna igen och 
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hantera symtomen (ibid.). Det framkom även i studien av Sundsteigen, Eklund och 

Dahlin-Ivanoff (2009), där vikten av att lära sig om sjukdomen, om dess konsekvenser, 

om symtomen och hur hanteringen av symtomen presenterades. Om deltagarna fick 

adekvat information och förstod vad depressionen innebar underlättades förmågan att 

vara mer mottaglig för diagnos och behandling (Allan & Dixon, 2009). I studien av 

Creek (2008) tog vårdpersonalen för givet att språket som brukades skulle vara på en 

professionell nivå. Patienten förstod inte vad vårdaren menade men ville inte medge det 

av rädsla för att framstå som dum. Även i studien av Kravitz, et al. (2010) framkom att 

patienter upplevde svårigheter i att förstå vad som menades när tillståndet förklarades. 

Deltagarna ansåg det angeläget att försöka utveckla en gemensam vokabulär kring 

depression som både patient och vårdpersonal behärskade. 
 

Deltagarna som informerades om lättillgänglig vård upplevde en trygghet i vetskapen 

att hjälpen endast var ett telefonsamtal bort (Schröder, et al., 2006). 

 

 

Upplevelse av delaktighet 

 
Det stora flertalet av deltagarna i studien av Simon, et al. (2006) ansåg att i den 

beslutsfattande processen var både patienten själv och vårdaren delaktig. De ansåg att 

om vårdaren beskrev olika behandlingsalternativ och lyssnade på patientens åsikter 

kunde ett gemensamt beslut tas. En del av patienterna ville att den ansvariga läkaren 

skulle anta en mer aktiv roll i beslutsfattandet. Dessa deltagare mådde så dåligt att 

beslut inte kunde fattas och patienten kände sig därför lättad när läkaren tog beslutet, 

även om det kunde innebära stigmatisering, exempelvis behandling inom slutenvård 

(ibid.). I artikeln av Sundsteigen, et al. (2009) framkom det att i början av behandlingen 

ville deltagarna bli sedda utifrån sina behov och bli rekommenderade vad som skulle 

göras av vårdaren. Delaktigheten utvecklades sedan genom behandlingsprocessen och 

deltagarna antog en mer aktiv roll i denna. Deltagarna upptäckte under tiden som gick 

egna resurser och hittade sätt att använda dem (ibid.). För att kunna medverka i 

beslutsfattandet ville en del av patienterna i studien av Simon, et al. (2006) ha mer 

information om sjukdomen och dess behandlingsalternativ och mer tid till konsultation. 

Deltagarna önskade mer stöd av det känslomässiga slaget och önskade diskussioner som 

var lugna och sakliga. 

 

För att utforma en vårdplan och komma fram till gemensamma mål krävdes ett 

samarbete mellan patient och vårdpersonal (Schröder, et al., 2006). Enligt deltagarna i 

samma studie var det angeläget att bli hörd och lyssnad på. Enligt Feely och Long 

(2009) krävdes ett samarbete för att kunna tillgodose patientens behov och utnyttja 

dennes kunskaper om sin situation, vilket främjade kvalitén på vården och underlättade 

patientens tillfrisknande. Det var önskvärt att vårdaren hela tiden var medveten om att 

patienten är den som känner sig själv bäst, och patienten borde då också vara delaktig i 

vården (Creek, 2008). 

 

I en studie upplevde deltagarna att rätten till självbestämmande minskade då vårdarens 

erfarenhet av sjukdomen gav vårdarna mer makt gentemot patienten (Schröder, et al., 

2006). I studien av Feely och Long (2009) upplevdes att då vårdaren inte hade förmåga 
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att sätta sig in i patientens situation förstod vårdaren inte heller patienten, och vården 

utfördes inte på ett korrekt sätt. 
 

 

Upplevelse av behandling 

 
Patienternas egna attityder och egen tilltro till behandlingen spelade en betydande roll 

för mottagligheten (Simon, Loh, Wills & Härter 2006; Allan & Dixon 2009). Vilket 

behandlingsbeslut som fattades berodde på olika faktorer. Deltagarna i studien av 

Simon, et al. (2006) menade att stigmatisering kunde undvikas om patienterna valde att 

behandlas på vårdcentral. Samtidigt fanns en medvetenhet om att behandlingen som 

erhölls var begränsad. Deltagarna som tagit detta beslut menade att om annan 

behandlingsform valts hos exempelvis en psykiatriker skulle dessa vara mindre 

intresserade av personen i fråga och psykiatrikern sågs enbart som någon som skrev ut 

läkemedel (ibid.). Medicinering upplevdes ibland som en svaghet eller ett misslyckande 

(Stigsdotter Nyström & Nyström, 2007). Några deltagare menade att vissa var starka 

nog att klara sig utan läkemedel och vissa hade lättare att acceptera medicineringen. 

Osäkerheten huruvida medicineringen hjälpte eller inte, upplevdes som ett stort lidande 

(ibid.). I studien av Proudfoot, et al. (2009) framkom att flertalet av deltagarna oroade 

sig för att medicineringens biverkningar skulle kunna påverka livet negativt. Frustration 

uttrycktes även över behovet av att prova flera olika typer av medicineringar, och tron 

på att någon medicin skulle hjälpa förlorades. Även i studien av Creek (2008) framkom 

att deltagare var skeptiska till behandling då det inte ansågs göra någon skillnad vare sig 

på sjukdomens svårighetsgrad eller på varaktigheten av sjukdomen. En del av 

deltagarna i studien av Frank, et al. (2007) upplevde förbättring efter en kort tids 

behandling, medan andra menade att det tog flera veckor innan behandlingen gjorde 

framsteg och förbättring märktes.  

 

I artikeln av Sundsteigen, et al. (2009) framkom att för så lyckosam behandling som 

möjligt var det betydelsefullt att behandlingen skulle påbörjas och avslutas i rätt tid. För 

att detta skulle kunna ske behövdes professionell vägledning. Närvaro från patienterna, 

tid för att acceptera behovet av förändring samt en stegvis beteendeförändring var 

betydelsefullt för en lyckad behandling. Om behandlingen kvarstod då den inte längre 

behövdes förlorade behandlingen mening och funktion. I studien framkom också att 

isolering och passivitet hade kunnat undvikas i många fall om behandling hade erbjudits 

tidigare (ibid.). 

 

Valet om öppen- eller slutenvård var ett av besluten som skulle fattas av patienterna 

(Simon, et al., 2006). Deltagarna i studien menade att upplevelsen av att känna sig 

trygg, att undgå pressen från vardagen och att befinna sig i en miljö som var säker 

bidrog till att slutenvården övervägdes. Samtidigt ökade upplevelsen av stigmatisering 

och avskildhet från världen utanför sjukhuset. Vid öppenvård hade upplevelsen av att 

vara delaktig och ta ansvar i familjen och på arbetet stor betydelse, samtidigt som oron 

av att få otillräcklig behandling ökade (ibid.). Många patienter som sökte vård i 

öppenvården upplevde svårigheter att prata med sin läkare om depressionsproblemen 

och läkarbesöken startade ofta med småprat om andra mindre viktiga ämnen (Kravitz et 

al., 2010). När depressionsproblematiken kom på tal var besökstiden ofta slut.  
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Cirka en tredjedel av deltagarna i studien av Simon, et al. (2006) tog under den första 

rådfrågningen ett beslut om behandling. Resterande del menade att det var en process 

som varade i veckor eller månader. Det var inte enbart deltagarna själva som 

medverkade vid beslutsfattandet av behandlingen, utan även familj, släktingar och 

vänner. När beslutsfattandet drog ut på tiden var det till slut patientens lidande och 

påtryckningar från närstående som avgjorde (ibid.). 

 

Deltagarna i studien av Schröder, et al. (2006) belyste betydelsen av kontinuitet bland 

personalen så att patienterna inte behövde gå igenom samma sak flera gånger. De 

medverkande i studien ansåg att behandlingen skulle vara anpassad till den enskilde 

patienten och leda till snabb förbättring (ibid.). Viktiga faktorer i behandlingsprocessen 

för patienten var att anta en aktiv roll och möta rätt utmaningar (Sundsteigen, et al., 

2009). Genom att delta i olika sysselsättningar och gruppaktiviteter upplevde deltagarna 

en förändring, från rädsla till stolthet och välbefinnande. Gruppaktiviteterna upplevdes 

också ge mer energi och gjorde att patienterna vågade mer än förväntat. Detta ledde till 

bättre självförtroende och ökat välbefinnande. Sysselsättningarna och aktiviteterna 

varierade beroende på var i behandlingsprocessen patienterna befann sig (ibid.). 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 
Litteraturstudien genomfördes för att belysa hur personer med depression upplever 

vården. Studien är baserad på elva kvalitativa artiklar. Kvalitativa artiklar var att föredra 

då de ansågs relevanta för syftet eftersom de är av en beskrivande karaktär. Det är 

svårare att tolka patienters subjektiva upplevelser med artiklar som baserats på 

kvantitativa mätinstrument. Att enbart använda sig av kvalitativa artiklar kan även 

framstå som en svaghet då de i regel innefattar färre antal informanter. Upplevelse är 

subjektivt och kan skilja sig mellan olika individer, vilket innebär att resultatet kan 

skilja beroende på informanterna. 

 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo vilket kan ses som en 

styrka då dessa databaser är inriktade mot omvårdnad, och täcker stor del av 

sökområdet. Majoriteten av artiklarna som presenteras i resultatet är från databasen 

Cinahl, då dessa anses vara mest relevanta. De gånger dubbletter har förekommit har 

dessa valts från Cinahl. Databasen PsycInfo valdes efter några sökningsförsök bort, då 

den mestadels presenterade relevanta artiklar som även framkom i sökningar i Cinahl. 

För att hitta relevanta engelska sökord för litteraturstudiens syfte användes Karolinska 

Institutets databas för MESH-termer. Begreppet depression visade sig ha olika 

definitioner. Databasen Pubmed använder sig av definitionen Depressive disorder, och 

för egentlig depression: Depressive disorder, Major. Däremot databasen Cinahl 

använder sig enbart av Depression. För att fånga omvårdnadsperspektivet i sökningarna 

användes olika termer. Förutom sökorden Patient, Health-care och Outpatient som 

resulterat i resultatartiklar användes även Nursing, Inpatient, Caring och Care, vilka inte 

genererade några relevanta artiklar för denna litteraturstudie. Vid de inledande 

sökningarna användes MESH-term eller Cinahl headings, beroende databas, för 
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sökordet depression. När sökningar inte längre resulterade i några nya relevanta artiklar, 

eftersträvades nya sökvägar. Depression började även användas som fritextsökning, 

vilket ökade antalet träffar något. Sökningarna kunde emellanåt generera stort antal 

träffar, men då artiklarna ofta presenterade depression i samband med annan sjukdom 

kunde en överblick över sökresultatet snabbt fås. 

 

Fyra av studierna var utförda i Sverige, vilket ses som en styrka då dessa inriktar sig på 

den vård som bedrivs i Sverige. Resterande studier var utförda i Nya Zeeland, Tyskland, 

Irland, USA, Storbritannien och Australien. Samtliga av dessa länder har 

levnadsförhållanden som är jämförbara med Sveriges, och artiklarnas ursprung ses 

därför som en styrka. 

 

Avgränsningar med årtal skedde för att få fram den nyaste och mest aktuella 

forskningen på området. Avgränsningen som gjordes var fem år tillbaka i tiden. Då 

sökningarna generade i få resultatartiklar utökades årtalsbegränsningen till åtta år. Detta 

visade sig dock inte ge fler relevanta resultatartiklar. Ett större antal resultatartiklar hade 

varit önskvärt då ett större material eventuellt kunde möjliggjort ett utförligare resultat 

och gett möjlighet till fler slutsatser. 

 

Båda författarna läste och granskade enskilt artiklarna. Detta ses som en styrka då varje 

artikel sedan kunde diskuteras utifrån de olika infallsvinklar som uppfattats vid den 

enskilda granskningen.  

 

 

Resultatdiskussion 

 
Resultatet i denna litteraturstudie utgörs av elva kvalitativa artiklar som granskats enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani’s (2007) bedömningsmall. Vid bedömningen framkom 

att nio artiklar tillhörde den vetenskapliga graden I, och resterande två erhöll grad II.  
Fyra av de valda artiklarna presenterar inte om studierna erhållit etiskt godkännande, 

vilket kan ses som en svaghet, men anses inte påverka resultatet. Tio av artiklarna är 

publicerade mellan 2006 och 2011. En sökning i Pubmed gjordes utan begränsningar på 

grund av att sökningen på sökorden patient experience, depressive disorder och nursing 

resulterade i endast en artikel (se tabell 2, Bilaga A1). Dess relevans för 

litteraturstudiens syfte gjorde att den inkluderades i resultatet, trots att publiceringsår är 

2005. Majoriteten av artiklarna undersökte både kvinnor och män som klassificerades 

som vuxna, det vill säga över 18 år. Detta ses som en styrka då det är applicerbart mot 

den största andelen av befolkningen. En studie hade endast fyra deltagare men då 

resultatet av upplevelserna stämde väl överens med övriga artiklar ansågs den ändå 

relevant.  
 

Symtomen vid depression kan visa sig både kroppsligt och själsligt (Wasserman, 2003). 

De kroppsliga symtomen kan visa sig som exempelvis smärta. Allan och Dixon (2009) 

och Schröder, et al. (2006) tar i sina studier upp att en av de vanligaste själsliga 

upplevelserna vid depression är skam. Skammen kan ge en känsla av misslyckande och 

ovärdighet (Wiklund Gustin, 2010). Skammen kan även få en person att känna sig 

utanför samhörigheten med andra människor och göra det svårt att komma nära sitt 

själv. För att minska på skammen hos dessa patienter är det angeläget att vårdpersonal 
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inte nedvärderar och klandrar patienten (Schröder, et al., 2006). Enligt Wiklund Gustin 

(2010) kan vårdpersonal genom sitt sätt att handla bidra till att skammen väcks till liv 

genom att förneka patientens upplevelser och inte se patienten. Vårdpersonalen bör 

istället visa bekräftelse och återupprätta patientens värdighet. När skammen minskas får 

patienten ett öppnare förhållningsätt till sjukdomen och senare också till behandlingen 

(Allan & Dixon, 2009). Det är angeläget att finnas där för patienten och visa stöd för att 

reducera skammen och på så vis underlätta för patienten att minska lidandet. 

Sjuksköterskan bör se patienten som en unik person och inte som ett objekt där 

sjukdomen står i fokus.  

 

I studierna av Allan och Dixon (2009), Kravitz, et al. (2010) och Schröder, et al. (2006) 

framkommer betydelsen av förtroende och tillit. Saknas tillit i relationen mellan 

sjuksköterska och patient blir patienten ännu mer utsatt och sårbar än vad patienten 

redan är, på grund av depressionen (Kulzer, 2010). Tilliten kan uppnås genom att 

sjuksköterskan uppvisar vänlighet och äkta engagemang (Svedberg, 2006).  Kontinuitet 

bland personalen bidrar också till att patienten kan bygga upp förtroende och tillit för 

vårdaren. Detta belystes även i studien av Schröder, et al. (2006). För patienten kan det 

vara betydelsefullt att få möta personal som patienten tidigare mött inom vården. På så 

vis behöver patienten inte berätta om sin situation flera gånger, vilket kan bidra till ökat 

lidande. Detta kan vara viktigt att ta i beaktande vid planeringen av vården för patienter 

med depression. Skärsäter (2009) menar att i mötet med patienten kan sjuksköterskan 

visa professionellt stöd genom att exempelvis underlätta patientens uttryck av sina 

bekymmer och svårigheter, stödja patienten i analyserandet av beteendet och uppmuntra 

till nytänkande samt hjälpa patienten att skapa dagliga rutiner. Detta bekräftas även i 

studien av Feely och Long (2009) där deltagarna menade att vårdaren hade en viktig roll 

för patientens utveckling av egen förmåga och tillfrisknande.  

 

Enligt Schröder, et al. (2006) uttryckte deltagarna i deras studie att det var viktigt att få 

bekräftelse och känna hopp, vilket de enligt Feely och Long (2009) förväntades få av 

sjuksköterskan. Med hoppet föds en tilltro till möjligheter och utveckling (Rydenlund, 

2010). För att kunna uppleva hälsa krävs att personen upplever hopp, då hoppet är 

knutet till föreställningen om framtiden, och tron på morgondagen (Willman, 2009). 

Sjuksköterskan kan inge hopp genom att bidra med egna kunskaper och livserfarenheter 

kring depression (Rydenlund, 2010). Samtidigt ska det beaktas att individen är den som 

bäst känner sig själv och sjuksköterskan bör värna om patientens integritet och ta till 

vara på den kunskap och de erfarenheter som patienten själv besitter. Att ge patienten 

tid till samtal och få känna att vårdaren lyssnar på de åsikter och upplevelser som 

patienten har inger förtroende, vilket även tas upp av deltagarna i studien av Schröder, 

et al. (2006). I den hälsofrämjande processen är upplevelsen av att någon tar sig tid av 

stor vikt. Det ger ett intryck av personlig betydelse, vilket gör att patienten känner sig 

värdefull (Hedelin, 2006).  

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2010) ska 

kommunikation ske med respekt för patient och närstående. Information och 

undervisning ska ske för att möjliggöra en optimal vård. Trots detta upplevde deltagare i 

studien av Simon, et al. (2006) att de inte hade fått tillräckligt med information om 

sjukdomen, och kände därför rädsla och osäkerhet i situationen. Detta bekräftas även i 

studien av Kravitz, et al. (2010), som påpekar att deltagarnas förtroende för vårdarens 

kunskaper om situationen var lågt. De flesta av deltagarna vände sig till sin vårdcentral 
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som första vårdkontakt och erhöll där information som senare ansågs otillräcklig 

(Simon, et al., 2006). För att patienterna ska förstå sin situation och kunna hantera den 

krävs adekvat information. Patienter med depression kan vara svårmottagliga för 

information och det krävs därför att informationen anpassas så att patienten kan förstå 

och ta till sig den. I en rapport från socialstyrelsen (2010) samt i Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) påpekas att informationen ska ges anpassad och 

utformad för patientens unika förutsättningar. Då depression kan ses som ett personligt 

misslyckande är väsentlig information av stor betydelse, informationen gör det lättare 

att förstå situationen, symtomen och konsekvenserna (Skärsäter, 2006). Informationen 

gör det också lättare att hitta orden för att kunna klargöra situationen för sina 

närstående, och då gemensamt hitta ett sätt att kunna behärska den. Väsentlig 

information kan också ge hopp om ett tillfrisknande då situationen blir mer strukturerad 

och lättare att hantera (ibid.). Samtidigt kan information som ges på ett alltför 

tillrättavisande sätt kränka patienten (Jormfeldt & Svedberg, 2010). För att 

informationen ska uppfattas lika av både sjuksköterska och patient, krävs ett språk som 

båda behärskar. I flera studier framkom detta som ett problem där deltagarna kände sig 

underlägsna då informationen gavs på för hög professionell nivå (Creek, 2008; Kravitz, 

et al., 2010). Enligt Feely, et al. (2007) ska språket anpassas efter förmågan hos den 

person som informationen ges till. Om språket upplevs som för avancerat för någon av 

parterna ökar risken för feldiagnostik och felbehandling. I resultatet framkom det att 

information om en lättillgänglig vård ingav trygghet hos patienterna (Schröder, et al., 

2006). Vetskap om att vården är lättillgänglig och att enkelt kunna ta kontakt med 

vården kan upplevas som en trygghet för patienten. Det är också angeläget att som 

sjuksköterska försäkra sig om att patienten tagit till sig den givna informationen. 

  

Trots att förhållandet mellan sjuksköterska och patient ska vara ett jämlikt sådant, 

upplevs relationen ofta inte på detta vis utan uppfattas ofta som asymmetrisk (Jahren 

Kristoffersen & Nortvedt, 2005). Detta framkom även i studien av Schröder, et al. 

(2006), där deltagarna upplevde att vårdaren var den som hade makten och patienterna 

kände sig underlägsna och ansåg därmed att rätten till självbestämmande minskades. 

Feely, et al. (2007) menar att sjuksköterskan bör sträva efter att använda ett vänligt 

språk vid vården av patienter med depression, samt att erbjuda en kunnig och 

patientcentrerad omvårdnad. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan etablerar en 

förtroendefull relation dels med patienten och dels med närstående till patienten. En 

förtroendefull relation kan skapas genom ödmjukhet och öppenhet för patientens 

situation. Detta kan främja patientens delaktighet i vården. Socialstyrelsen (2010) 

påpekar att delaktighet är en av de mest centrala uppgifterna i vården. Upplevelser av 

delaktighet och medbestämmande i vården stärker patientens förmåga till att utvecklas 

och kunna ta hand om sig själv (Jormfeldt & Svedberg, 2010). För att detta ska bli 

möjligt fordras en dialog mellan patient och vårdare. Vårdpersonalen bör skaffa sig en 

uppfattning om vad patienten åsyftar med begreppet delaktighet, då det kan ha olika 

betydelse i olika sammanhang (Eldh, 2009). I resultatet presenteras att flera deltagare 

ville att läkaren skulle fatta beslutet, då patienterna ansåg sig må så dåligt att de inte var 

kapabla att se sitt eget bästa (Simon, et al., 2006). Även Socialstyrelsen (2010) skriver 

om vikten av att inte lägga för stort ansvar på patienten, utan att sjuksköterskan bör 

hjälpa patienten att värdera olika behandlingsalternativ. Samtidigt menar Svedberg, 

Jormfeldt och Arvidsson (2003) att om vårdaren har för stor roll i beslutsfattandet är 

risken att skadan blir större än nyttan. Beslutet kanske inte passar patienten ifråga och 

dess väg i livet, vilket gör att resultatet uteblir (ibid.). För att patienten ska kunna vara 
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delaktig i beslutsfattandet och vården krävs att patientens egen kunskap och förståelse 

tas tillvara (Socialstyrelsen, 2010). Detta skulle kunna ske genom en dialog mellan 

patient och vårdpersonal, där vårdpersonalen tar patientens åsikter i beaktande. 

Sjuksköterskan är länken mellan de olika professionerna i vårdteamet och ska även se 

till att patientens tankar och åsikter framhävs.  

 

Depressionsbehandlingen delas vanligen in i två grupper, farmakologisk och icke 

farmakologisk (Bernstein, 2006). Cirka 70-75% tillfrisknar med hjälp av farmakologisk 

behandling (Wasserman, 2003). Trots att läkaren anser att medicinsk behandling ger 

snabbast tillfrisknande måste beaktandet tas till patientens inställning. I resultatet 

framkom det att en del av deltagarna i studien av Stigsdotter Nyström och Nyström 

(2007) upplevde medicinering som ett misslyckande. Det visade sig även att patientens 

attityder påverkade resultatet av behandlingen. (Simon, et al., 2006; Allan & Dixon, 

2009). Detta bekräftas även av Wasserman (2003) som menar att inställningen till olika 

behandlingar avgör valet av behandling och dess resultat. Rädslan för stigmatisering 

spelade stor roll vid valet av öppenvård eller heldygnsvård. Deltagarna i studien av 

Simon, et al. (2006) ansåg att fördelen med öppenvård var att de fortfarande kunde vara 

delaktiga i familjelivet och ta ansvar för sitt arbete. Samtidigt kunde pressen från 

samhället och tron på en bättre vård göra att heldygnsvård övervägdes (ibid.). Att 

befinna sig inom heldygnsvård kan kännas tryggt då det är vårdarbetarna som har 

ansvaret och säkerställer en trygg miljö. Jahren Kristoffersen och Nortvedt (2005) 

menar att detta beror på patientens behov av att få ta del av sjuksköterskans kompetens, 

det vill säga den kunskap som patienten själv inte besitter. Enligt socialstyrelsen (2010) 

ska patienten ges möjlighet att bestämma sig för det behandlingsalternativ som passar 

den enskilda individen. Deltagarna i en studie (Sundsteigen, et al., 2009) ansåg att 

gruppaktiviteter hjälpte till ett bättre välbefinnande. Enligt Skärsäter (2009) har 

samvaron med andra människor stor betydelse vid psykisk ohälsa. Att få ta del av andra 

människors upplevelser vid depression anses värdefullt för det vardagliga livet (ibid.). 

Resultatet visar att flera deltagare i studien av Kravitz, et al (2010) upplevde svårigheter 

att tala om sin situation. För dessa personer skulle det kunna vara lämpligt att få delta i 

gruppaktiviteter som har visat sig ge patienterna bättre självförtroende och ökad energi. 

Då kunde de känna gemenskap och hade lättare att uttrycka sig i umgänge med personer 

som delar liknande upplevelser.  

 

Konklusion 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelse av vård vid 

depression. I resultatet framkom att då patienterna upplevde ett utanförskap var det 

angeläget att sjuksköterskan tog initiativ till kontakt och möjliggjorde en 

förtroendeingivande relation. För att denna relation skulle uppstå menade patienterna att 

det krävdes tillit och förståelse. Då patienterna inte upplevde förståelse från 

vårdpersonalen ökade känslan av isolering och ensamhet. Flera patienter upplevde den 

erhållna informationen som otillräcklig och vände sig därför till andra 

informationskällor. Adekvat information gjorde att patienterna kunde känna igen och 

hantera symtom och situation. Svårigheter att förstå det medicinska språket som 

användes av vårdpersonalen upplevdes som ett problem då patienterna inte kunde 

tillgodogöra sig den givna informationen. Därför ansågs det angeläget att utforma en 
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gemensam vokabulär som både patient och vårdpersonal behärskade. För att patienten 

skulle vara delaktig i behandlingsprocessen krävdes ett samarbete mellan vårdpersonal 

och patient, där fokus lades på patientens kunskap, eftersom patienten var den som 

kände sig själv och sin situation bäst. För att behandlingen skulle bli lyckosam krävdes 

att patienten hade tilltro till dess effektivitet. Flera patienter upplevde misstro till både 

farmakologisk och icke farmakologisk behandling, då den inte ansågs göra vare sig 

skillnad på sjukdomens svårighetsgrad eller förkorta dess varaktighet. 
 

 

Implikation 
 
Det finns lite forskning om upplevelse av vård vid egentlig depression utifrån patientens 

perspektiv. Dock visar forskning som vi tagit del av ett resultat som är liktydigt. 

Framtida forskning borde inrikta sig mot de specifika upplevelserna stöd, bemötande, 

information och delaktighet, vilka framkom i resultatet. Den befintliga forskningen bör 

dock vara en tillräcklig grund för att kunna appliceras i vården. Det är betydelsefullt att 

ge rätt stöd och information till patienter som insjuknat i depression. Genom att 

sjuksköterskan är lyhörd för patientens upplevelser och bekräftar patienten, skapas en 

tillitsfull relation. Sjuksköterskan bör försäkra sig om att informationen som förmedlats 

har förståtts av patienten. Samtidigt måste sjuksköterskan även kontrollera att patienten 

upplever informationen som tillräcklig. För att vidare kunna utveckla informationen och 

forma vården efter den enskilda patienten kan standardvårdplaner och riktlinjer 

upprättas. Då antalet människor med depression i världen ständigt ökar innebär det att 

sjuksköterskan kommer att möta dessa patienter inom vården i ökad utsträckning. 

Därför är det angeläget att patientens upplevelse av vården belyses under 

grundutbildningen för att vården ska ske på ett så tillmötesgående vis som möjligt. 

Detta kan exempelvis ske genom gästföreläsare med erfarenhet av depression och vård. 
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perception of the 

concept of the 

quality of care in 

the psyciatric 

setting: a 

phenomenographic 

study 

Syftet var att 

beskriva hur 

patienter 

uppfattar 

kvalitén av 

vården vid 

psykiatrisk 

omvårdnad. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer med 20 patienter inom 

psykiatrisk omvårdnad. En 

fenomenografisk ansats användes 

vid analysen av intervjuerna. 

Två tillfrågade personer valde att 

inte delta i studien. 

Studien betonar vikten av den 

mellanmänskliga relationen 

mellan patienter och personal. 

Grad I 

2006 

Tyskland 

Cinahl 

Simon, D., 

Loh, A., 

Wills. C. 

E., & 

Härter. M. 

Depressed 

patients’ 

perceptions of 

depression 

treatment 

decision-making 

Syftet var att 

undersöka 

deprimerade 

patienters 

uppfattning av 

beslutsprocessen 

vid behandling 

av depression. 

Kvalitativ metod med semi-

strukturerade intervjuer. 

40 deprimerade patienter som 

rekryterades till studien genom 

allmänläkare, läkare på 

psykiatrimottagning och via 

kontakt i självhjälpsgrupper. 

Inget bortfall är presenterat. 

Studien påvisar vikten av gott 

intryck vid första mötet med 

vården. Flertalet ansåg att bra 

information och god 

kommunikation med deras 

vårdare gav förtroende och 

underlättade beslutsfattandet. 

Grad I 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                           Bilaga B5 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Sverige 

Pubmed 

Skärsäter, I., 

Langius, A., 

Ågren, H., 

Häggström, L., 

& Dencker, K. 

Sence of 

coherence and 

social support in 

relation to 

recovery in first-

episode patients 

with major 

depression: A 

one-year 

prospective study 

Syftet var att 

utforska känsla 

av sammanhang 

och socialt stöd 

hos patienter som 

för första gången 

behandlas för 

egentlig 

depression med 

ett års 

uppföljning  

En prospektiv longitudinal 

studie. 

Totalt deltog 24 patienter, 

19 kvinnor och 5 män, 

samtliga var över 18 år.  

Studien presenterar ett 

bortfall på åtta personer, 

samtliga på grund av 

personliga orsaker. 

Studien påvisar att 

tillfrisknande följdes av ökad 

känsla av sammanhang och ett 

förbättrat socialt stöd. Känsla 

av sammanhang påverkas av 

personens subjektiva hälsa, 

speciellt hos kvinnor. Känsla 

av sammanhang innebär inte 

att det sociala nätverket 

utökas, trots tillfrisknande från 

depression.  

Grad I 

2007 

Sverige 

Cinahl 

Stigsdotter 

Nyström, M. 

E., & Nyström, 

M. 

Patient´s 

experiences of 

recurrent 

depression 

Syftet var att 

besvara frågan 

hur individer 

upplever lidandet 

av sjukdomen. 

Kvalitativ metod.  

10 deltagare i åldrarna 19-

67. Deltagarna intervjuades 

med öppna frågor 

Studien betonar vikten av 

intersubjektiva faktorer. 

Vikten av bekräftelse och 

närvaro. Lidandet är ofta 

sammanflätat med relationer. 

Relationer kan vara 

anledningen till att vilja leva 

eller inte.  

Grad II 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Sverige 

Cinahl 

Sundsteigen, 

K., Eklund, K., 

& Dahlin-

Ivanoff, S. 

Patient´s 

experience of 

groups in 

outpatient mental 

health services 

and it´s 

significance for 

daily occupation 

Syftet var att 

undersöka hur 

öppenvårds 

patienter 

upplever 

behandling i 

terapigrupper 

och vilken 

betydelse detta 

har på de 

dagliga 

aktiviteterna. 

Kvalitativ metod. 

Deltagandet bestod av fyra 

olika fokusgrupper med tre 

eller fyra deltagare i varje 

grupp med totalt 14 patienter 

från två olika 

öppenvårdsavdelningar.  

Inget bortfall är presenterat. 

Viktiga faktorer i 

behandlingen var att ta en 

aktiv roll och möta rätt 

utmaningar. Det är angeläget 

att anpassa informationen till 

varje individs behov, 

motivation och förväntningar. 

Grad I 

 


