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Inledning 
 

Depression är en vanligt förekommande diagnos och cirka 121 miljoner människor i 

världen är drabbade (World Health Organization [WHO], 2012). Depression kan drabba 

vem som helst oavsett genus, ålder och bakgrund. Depression kan bli kronisk eller vara 

återkommande i perioder. Depression kan i värsta fall leda till suicid, och cirka 850 000 

människor i världen tar sitt liv varje år på grund av depression. 

   Enligt socialstyrelsen (2010) är det cirka 900 000 individer i Sverige som är drabbade 

av depression och ångest. Socialstyrelsen (2012a) skriver att det i Sverige är cirka 1200 

personer varje år som begår självmord. Varannan kvinna och var fjärde man drabbas 

någon gång under sin livstidav depression (Glant & Glant, 2010) 

 

Läkemedelskostnaden för depression är stor, och 2002 uppmättes kostnaden till cirka 1 

miljard kronor (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2004). Depression i 

samband med fysisk sjukdom är en riskfaktor som ger negativa effekter som försämrad 

livskvalitet, nedsatt fysisk återhämtning vilket i sin tur kan öka dödligheten (Lightbody, 

et al. 2006; SBU, 2004). Depression relateras till ett allvarligt folkhälsoproblem (SBU, 

2004). Depressionen ökar även bördan hos anhöriga, vilket kan leda till ytterligare 

samhällsbelastning. 

   SBU (2004) betonar att det finns bristande kunskap i Sverige angående hur patienter 

med depression ska vårdas i primärvården, och att det finns ett stort behov av att få fram 

modeller som kan förstärka omhändertagandet av patienter med depression. 

   Depression kan i många fall resultera i att personen får problem att klara av sin vardag 

vilket skapar försämrad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2012b). Det finns risk för att 

individen successivt försämras vilket i sin tur ökar risken för suicid om individen inte 

får adekvat omhändertagande. 

   I Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskorstår att sjuksköterskan ska 

”Ha förmåga att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga” (Socialstyrelsen, 2005. s. 11). 

 

 

Bakgrund 
 

Depression 
 

Depression kommer från det latinska ordet depre´ssio och betyder nedtryckande 

(Nationalencyklopedin, 2012). Depression kan beteckna ett stämningsläge som under 

tid domineras av en viss känsla (Mårtensson & Åsberg, 2009). Depression används som 

medicinsk diagnos då flera symtom förekommer tillsammans. Kramer (2006) skriver att 

depression drabbar människor som är överkänsliga för motgångar och stress. Även 

personer som drabbas av förlust av någon nära eller personer som isoleras från socialt 

sammanhang, har ökad risk för att drabbas av depression. Bristande sociala förhållanden 

(SBU, 2004) som till exempel fattigdom medför ökad risk för att utveckla långvarig och 

svårbehandlad depression. 

 

Det är i primärvården de flesta fall av depression upptäcks och behandlas, dock 

upptäcks bara hälften av fallen (SBU, 2004). Som hjälp kan frågeformulär som 
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patienten själv eller med hjälp av sjukvårdspersonal fyllas i, vilket kan leda till att 

depression upptäcks. Det finns dock studier på att diagnostisering inte resulterar i bättre 

behandling och resultat (ibid.).  

 

Mårtensson och Åsberg (2009) beskriver att depression kan ge många symtom. 

Sömnmönstret påverkas vilket kan innebära avbruten sömn, tidigt uppvaknande eller 

ytlig sömn. Det är även vanligt att en person som är deprimerad sover mycket. 

Depression kan yttra sig genom fysiska symtom som tryckkänslor i bröstet, 

andningssvårigheter, obstipation och en allmän sjukdomskänsla i kroppen. Enligt 

Kramer (2006) är symtom på depression ihållande aptit, gråtattacker och en känsla av 

att allt är en enda lång plåga.  

   Depression leder till att personens kognitiva förmåga blir nedsatt så som 

koncentrationssvårigheter, kunna föra ett samtal, kunna fatta enkla beslut samt 

minnessvårigheter (Mårtensson & Åsberg, 2009; Kramer, 2006). Depression ger känslor 

som att känna skam, otillräcklighet och att inte vara älskad. Personer som är drabbade 

av depression (Mårtensson & Åsberg, 2009) ser sig ofta som en börda för sina anhöriga 

och undviker människorna i sin omgivning. Ofta undviker även anhöriga kontakt med 

personen som lider av depression. Många personer med depression lider även av ångest 

som kännetecknas av en varaktig inre oro. Ångest och nedstämdhet leder till att 

personen får ett minskat emotionellt engagemang, vilket innebär en minskad förmåga att 

känna positiva känslor. Deprimerade patienter beskrev detta minskade engagemang som 

en inre likgiltighet och en känsla av meningslöshet. Minskat emotionellt engagemang 

leder även till oförmåga att uppleva positiva känslor för sina närstående, som i sin tur 

ofta leder till att personen känner livsleda, och självmordstankar kan uppstå. Vardagens 

små sysslor upplevs ofta övermäktiga (Allan & Dixon, 2009) och innebär en ständig 

kamp i det dagliga livet för en person med depression. Personer med depression har ofta 

upplevelser av att hamna i en ond cirkel med självförakt, som leder till ensamhet och 

isolering, en cirkel som ofta är svår att ta sig ur.  

 

För att få diagnosen depression ska patienten uppvisa minst fem symtom som uppfylls 

från klassifikationssystemet The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

[DSM IV](Internetmedicin, 2012). Personen ska under minst två veckor uppvisa 

symtom och besvären ska vara av karaktären att personen får nedsatt funktion i sitt 

dagliga liv samt att det orsakar lidande för personen (Mårtensson& Åsberg, 2009). 

Depression kan benämnas som lätt depression, medelsvår depression och svår 

depression.  

   Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem [ICD-

10] är ett annat klassifikationssystemsom används för att ställa diagnosen depression 

(Internetmedicin, 2012). ICD-10 används mer inom somatisk sjukvård och DSM IV 

används mer inom psykiatriska kliniker. Montgomery Åsberg Depression Scale 

[MADRS] presenterades 1979 (Deprimerad.net, 2008). MADRS utvecklades från 

Comprehensivepsychopathological rating scale [CPRS], och finns nu både som ett 

bedömningsinstrument som innehåller 10 frågor, och som självskattningsinstrumentet 

MADRS-S med 9 frågor. Frågornas svar poängsätts och räknas ihop. Beroende på antal 

poäng, ställs tillståndsbedömningarna: väsentligen obesvärad, mild depression, måttlig 

depression, eller svår depression. Beck Depression Inventory [BDI] är ett annat 

självskattningsinstrument som ofta har använts (SBU, 2004). BDI är jämförbar med 

MADRS-S, men är känsligare för symtom som associeras med personlighetsstörning. 

 

 



3 
 

Omvårdnad 
 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

beskrivs bemötande, ge information samt att sjuksköterskan kommunicerar på ett 

empatiskt sätt som en väsentlig del i omvårdnaden. SBU (1998) beskriver den allmänna 

såväl som den specifika omvårdnaden. Den allmänna omvårdnaden belyser människan 

och relationen, medan den specifika omvårdnaden är inriktad på sjuksköterskans 

professionella kunskap om sjukdomar och behandlingar samt hur sjukdomen påverkar 

patienten i det dagliga livet. Det är en förutsättning att sjuksköterska och patient har ett 

fungerande samspel för att skapa en förtroendefull relation i omvårdnaden (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Kommunikation skapar och bibehåller relationen 

genom att ta delav och samarbeta med andra människor (Dimbleby & Burton, 1999). 

Kommunikation är ett redskap som används både verbalt och icke-verbalt för att ge 

omvårdnad (Baggens & Sandén, 2009). 

 

 

Relation 
 

En grundläggande del i vårdandet är vårdrelationen (Snellman, 2009), som uppstår 

mellan sjuksköterska och patient. Hur relationen blir, speglas i hur patienten blir bemött 

av sjuksköterskan. Får patientens inte den vård han eller hon önskar, tillgodoses inte 

behovet av information och kontinuitet, resulterar det i att patienten har svårt att slappna 

av, känner rädsla, maktlöshet och osäkerhet, som i sin tur ger en oengagerad patient. Det 

är väsentligt att patienten ges möjlighet att vara delaktig i sin vård genom respekt, 

självbestämmande och delaktighet.  

   Kramer (2006) beskriver olika verktyg, och menar att empati är det viktigaste för att 

skapa en relation. Genom att spegla patientens sinnesstämning skapas en lugnande och 

tröstande inverkan. Begreppet empati beskrivs av Brekke (1993, citerad av Løkensgard, 

1997, s. 41) som ”att förstå, inte bara intellektuellt utan också känslomässigt, hur en 

annan människa har det”. Empati framhävdes sombetydelsefullt vid psykiatrisk 

omvårdnad (Løkensgard, 1997; Allan & Dixon, 2009), då patientens inre värld, som 

fantasier, känslor, och tankar påverkas av depressionen. Patientens situation kan med 

hjälp av empati förstås genom respekt, bekräftelse och stöd. Känslan av att bli förstådd 

är avgörande för att patienten ska försöka ta kontakt med andra och få möjlighet att 

bryta sin isolering. 

   En vårdrelation har flera komponenter (Snellman, 2009), och en av dem är 

ömsesidighet. I en vårdrelation kan en helt ömsesidig jag-och-du-relation inte riktigt 

uppnås, dock kan vårdrelationen vara tillräckligt ömsesidig för att förtroende och 

trygghet ska skapas. I den näst intill ömsesidiga relationen delar patienten och 

sjuksköterskan med sig av kunskap till varandra på ett respektfullt sätt. Ett annat 

begrepp som diskuterades är jämställdhet. I en vårdrelation är parterna aldrig jämställda, 

då patient och sjuksköterska har olika roller. Sjuksköterskan ska erbjuda och ge hjälp, 

medan patienten ska ta emot hjälpen. Patienten ska delge sjuksköterskan sina problem, 

medan sjuksköterskan inte ska göra det. Sjuksköterskan ska alltid acceptera patienten 

som han eller hon är just då, oberoende av vilket tillstånd patienten befinner sig i. 

Sjuksköterskan ska se patienten som en autonom person, i sin helhet. Patienten ska ges 

möjligheter att utvecklas med hänsyn till de förutsättningar som patienten har. 

Det är av vikt att sjuksköterskan visar engagemang, och det kan göras genom att 

sjuksköterskan tar patientens önskemål och värderingar på allvar. En sjuksköterska ska 
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reflektera över sina egna värderingar och handlingar, för att kunna vara mer öppen och 

mottaglig för vad patienten vill förmedla (ibid.). 

 

Det terapeutiska stödet som sjuksköterskan kan ge handlar om att skapa en relation 

mellan sjuksköterskanoch patienten (Baggens & Sandén, 2009). Det terapeutiska stödet 

präglas av ömsesidig respekt och resulterar i att patienten känner trygghet i att tala om 

sina funderingar och känslor inför sjuksköterskan. 

   I Peplaus interpersonlighetsteori beskrivs den terapeutiska relationen mellan patient 

och sjuksköterska som kärnan i omvårdnaden (Forchuk, O´Connor & Sieloff, 1995). 

Den terapeutiska relationen genomgår olika faser, som består utav orienteringsfasen, 

bearbetningsfasen och avslutningsfasen. I den första fasen, orienteringsfasen, lär 

sjuksköterska och patient känna varandra, och patienten börjar känna tillit till 

sjuksköterskan. Orienteringsfasen kan vara mellan ett par minuter till några månader 

lång och det krävs att det sker regelbundna möten med sjuksköterskan. Efter 

orienteringsfasen går patient och sjuksköterska in i bearbetningsfasen som delas in i 

nyttjande och identifikation, då patienten börjar identifiera problemen som ska 

bearbetas. Nyttjandefasen träder i kraft då patienten tar till sig sjuksköterskans hjälp för 

att bearbeta sina problem. Faserna behöver ha sin gång, och sjuksköterskan bör vara 

observant på vilken fas patienten befinner sig i (Bruce, et al. 2007). Då patienten 

bearbetar sina problem (Forchuk, et al. 1995) leder det ofta till att nya problem 

identifieras. Patientens problem är ingenting som sjuksköterskan ska lösa, utan istället 

bör sjuksköterskan hjälpa patienten att undersöka olika möjligheter och alternativ i 

omvårdnadssammanhang. En sjuksköterska som arbetar efter Peplaus teori bör sträva 

efter att inte ge konkreta råd, utan ge patienten möjlighet till att ta eget ansvar över sina 

handlingar. Avslutningsfasen inträder då problemen har blivit lösta och relationen kan 

avslutas. Arbetet som skett under alla faser ska då sammanfattas och åtgärder som kan 

utföras är exempelvis att remittera patienten vidare till annan profession eller stärka det 

sociala stödet för patienten. Den relation som utvecklas mellan sjuksköterska och 

patient sker inte i en rak process, utan samtliga faser reflekteras och bearbetas i 

relationen (ibid.).  

 

 

Kommunikation 
 

Kommunikation omfattar både icke-verbal och verbal kommunikation. Den icke-

verbala kommunikationen visar sig genom gester, kroppshållning och empatisk hållning 

medan den verbala kommunikationen ger uttryck via språket (Forchuk, et al. 1995). I 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient sker ett ständigt utbyte av signaler 

(Baggens & Sandén, 2009). Alla signaler har en betydelse, både vad som förmedlas 

genom tal och kroppsspråk, och hur dessa signaler uttrycks är av betydelse i 

omvårdnaden. Det talade språket är det som används mest när det gäller att förklara och 

informera och för att bearbeta problem. Ordens betydelse förstärks genom hur de sägs. 

Den icke verbala kommunikationen används ofta för att förstärka då den verbala 

kommunikationen inte räcker till, och kan uttryckas i bland annat kroppshållning, gester 

med armar och händer och olika ansiktsuttryck.  Den icke verbala kommunikationen 

väger tungt när det handlar om relationen mellan patient och sjuksköterska, och för att 

förmedla känslor som empati. En annan icke verbal kommunikation är beröring, som 

räknas till ett av människans grundläggande behov. Sjuksköterskan använder beröring 

för att visa närvaro och samhörighet med patienten, och det ger patienten tröst. 
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Beröringen kallas terapeutisk beröring, och är ofta en förutsättning för att skapa en 

relation med patienten (ibid.). 

   Ögonkontakten avgör när kommunikationen kan ske (Baggens & Sandén, 2009). 

Undviker patienten ögonkontakt, kan det vara en signal på ointresse av att 

kommunicera. Det är betydelsefullt att redan vid första mötet hitta en position som 

främjar ögonkontakten med patienten, eftersom ögonkontakten anses nödvändigt i 

samspelet mellan sjuksköterska och patient. 

   Aktivt lyssnande är mer än att bara höra vad patienten säger (Løkensgard, 1997). Vikt 

ska läggas på att vara öppen för det som förmedlas, både verbalt och icke-verbalt. Det 

bör få ta den tid det tar, att ta in och förstå det som patienten försöker förmedla. Det är 

av vikt att vara uppmärksam och visa intresse inför den samtalande patienten. För att 

vara en god lyssnare krävs det att sjuksköterskan inte upptar sina tankar av egna 

problem, utan lyssnar empatiskt. Samtidigt är det av betydelse att som sjuksköterska 

kunna förstå en patients situation och på samma gång inte bli uppslukad av situationen, 

då det finns risk att sjuksköterskan inte kan hjälpa patienten på ett adekvat sätt. Att 

lyssna aktivt beskrivs som en komplicerad färdighet (Eide & Eide, 2009), som kan delas 

upp i delfärdigheter. Små uppmuntringar kan sägas och på så sätt visas närvaro och att 

sjuksköterskan följer med i samtalet. Sjuksköterskan kan be patienten att utveckla 

berättelsen genom att ställa öppna frågor. Det är av vikt att förmedla förståelsen för 

patientens känslor genom att spegla patientens emotioner. Sjuksköterskan kan 

sammanfatta större delar av samtalet och de känslor som kommit fram. Genom att 

sjuksköterskan återupprepar det som patienten har sagt, kan patienten bekräfta om 

sjuksköterskan uppfattat rätt. Icke-verbala färdigheter i aktivt lyssnande kan vara 

kroppshållning, handrörelser och beröring. Verbala färdigheter kan vara att uppmuntra 

patienten att fortsätta berätta och ställa frågor (ibid.). 

 

För att en sjuksköterska ska få färdigheter i att kommunicera krävs det övning (Eide & 

Eide, 2009). Kommunikation genomförs genom att ställa varierande frågor, lyssna 

aktivt, strukturera samtalet, bekräfta patienten både verbalt och icke-verbalt och låta 

patienten reflektera kring samtalet. Målorientering är en förutsättning för att kunna 

skapa en omsorgsfull kommunikation. Sjuksköterskan ska kunna utläsa vad patienten 

har för vårdmässiga behov, och göra patienten delaktig så att bästa möjliga resultat kan 

uppnås. Sjuksköterskan ska respektera patientens åsikter och patientens autonomi, vilket 

är en etisk norm som sjuksköterskan ska följa. 

 

Samtalet är en stor del i sjuksköterskans arbetsuppgifter (Baggens & Sandén, 2009), och 

kan ha olika syfte i förhållande till omvårdnaden. En form är det kartläggande samtalet 

som karakteriseras av ett lättare samtal där sjuksköterskan ställer frågor till patienten för 

att kunna göra en bedömning av patientens tillstånd, som i sin tur bildar grunden till en 

omvårdnadsplan. Planeringssamtalet är det samtal då sjuksköterskan kartlägger 

patientens behov och tar hänsyn till patientens önskemål. Planeringssamtal kan handla 

om fortsatt omvårdnad, behandling, eller behov av hjälp i hemmet. Det stödjande 

samtalets avsikt är att sjuksköterskan ska ingjuta hopp och ge patienten ett mentalt stöd. 

 

Depression är en vanlig sjukdom som sjuksköterskan möter i sitt dagliga arbete. För att 

patienter med depression ska få den tid och den omvårdnad de behöver istället för att ett 

överdrivet fokus hamnar på patientens fysiska diagnos eller medicinska behandling, 

krävs att omvårdnadens olika delar är väl definierade. 
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Syfte  
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors omvårdnad i mötet med 

patienter med depression. 

 

 

Metod 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell,vilket 

innebar att vetenskaplig litteratur studerades och bearbetades inom ett valt område. 

 

 

Datainsamling 
 

I början av studien gjordes en pilotsökning i databaserna Cinahl och PsycINFO för att få 

en uppfattning om forskningsutbudet inom ämnet. Databaserna valdes då Cinahl är 

omvårdnadsinriktad och PsycINFO innehåller psykiatrisk omvårdnad. 

Inklusionskriterier som användes vid litteratursöknigen var att artiklarna skulle vara 

vetenskapliga med tillgång till abstract. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska och publicerade mellan 2002-2012.  Exklusionskriterier var demens, barn och 

patienter med stroke. Reviewartiklar valdes bort. 

   Sökorden bestämdes utifrån syftet, som från början var att belysa sjuksköterskans 

förhållningsätt till patienter med depression. Sökordsom valdes att använda i PsycINFO 

som Thesaurus var major depression, approach behaviour. Som fritext användes 

encounter, nurses, nurse och patient. I Cinahl användes orden depression, hope och 

mental disorders som Headings. Fritextord som användes var nurses, encounter. 

Approach användes som keyword. Sökord som gav resultat redovisas i tabell 1 (sid. 7). 

   Sökning gjordes även i PubMed som är en medicinsk databas, för att undersöka 

möjligheten att finna ytterligare artiklar. Endast dubbletter och inga nya artiklar av 

relevans tillkom. Dubbletter som hittades sorterades bort redan innan urval 1 och 

redovisas ej i tabell 2 (Bilaga A). Sökningarna resulterade i totalt 732 artiklar varav 202 

abstract lästes. Till urval 1 valdes 54 artiklar ut varav 14 återstod till urval 2.   

   En artikel som påträffades i pilotsökningen väckte stort intresse och artikeln redovisas 

som en manuell sökning i Tabell 2 (Bilaga A), då sökhistorik saknas.  

Sökningar och sökordskombinationer som inte gav några artiklar till resultatet valdes att 

redovisas i Tabell 2 (Bilaga A), för att visa att sökningarna motsvarar ett stort område. 

   Då förhållningssätt är ett brett begrepp, gjordes sökningar på sökorden empathy och 

hope för att undersöka möjligheten till att hitta ytterligare artiklar som anspelar på 

begreppet förhållningssätt. Sökningen med ordet hope gav en artikel till resultatet. 

 

Artiklar som ansågs vara relevanta till syftet, ingick i kvalitetsbedömningar enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Maxpoäng i bedömningen för kvalitativa 

artiklar var 18 poäng. 1-6 poäng representerade låg vetenskaplig kvalitet. 7-12 poäng 

var medel-hög kvalitet, och 13-18 poäng var hög kvalitet. Maxpoängen i 

kvalitetsbedömningen för kvantitativa artiklar var 22 poäng. 1-7 poäng representerade 

låg vetenskaplig kvalitet. 8-14 poäng var medel-hög kvalitet, och 15-22 poäng var hög 

kvalitet. Av 14 artiklar bedömdes 10 stycken vara av hög kvalitet, 4 stycken av medel-
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hög och ingen av låg vetenskaplig kvalitet. Samtliga 14 artiklar gick vidare till urval 2. 

Kvalitetsbedömningen redovisas i Tabell 3 (Bilaga B). 

 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 
 

Sökord Cinahl PsycINFO 

 

Förhållningssätt 

  

Approach (keyword) 

Encounter (fritext) 

Approach (fritext) 

 

Depression Depression  (Headings) Major Depression(Thesaurus) 

Sjuksköterska Nurses (fritext) Nurses (fritext) 

Nurse (fritext) 

Patient  Patients (fritext) 

Hopp Hope (Headings)  

Psykisk ohälsa Mental Disorders 

(Headings) 

 

 

 

Databearbetning 
 

Induktiv ansats användes för attgranska och bearbeta de14 utvalda artiklarna. Alla 

artiklarna fördes in i tabell 3 och 4 för att få en överblick om vad varje artikel innehöll 

(Bilaga B, C). Av de 14 artiklarna var12 artiklar kvalitativa, en var både kvalitativ och 

kvantitativ och en artikel var kvantitativ. På grund av att endast den kvalitativa delen 

användes i artikeln som innehöll båda metoderna, då den kvantitativa delen var 

irrelevant i förhållandet till syftet, har artikeln redovisas som en kvalitativ artikel.  

Tillsammans analyserades alla 14 artiklar och ämnesord som anspelade till syftet togs 

ut. Dessa ord skrevs ned för att få en överblick om vad artiklarna innehöll. Ett flertal 

ämnesord (21) framkom som senare i processen placerades in under de tre rubriker som 

redovisas i resultatet.  

   Till en början lokaliserades de olika ämnesorden och artiklarna med samma ämnesord 

fördes samman. Processen var tidskrävande, vilket ledde till att artiklarna i stället togs 

en i taget och tömdes från relevant information relaterat till syftet. Resultatmaterialet 

placerades sedan ut under rubrikerna: Att skapa relation, Att kommunicera och 

Att främja hopp, och bearbetades åter för att koppla samman de olika referenserna. 

Rubrikerna valdes då begreppen relation och kommunikation anses vara grunden till 

god omvårdnad.  

 

 

Resultat 
 

Att skapa relation 
 

Sneltvedt (2004) belyste att det krävdes tålamod från sjuksköterskornas sida för att 

etablera en relation med patienter med depression. Sjuksköterskan borde vara medveten 

om att särskilt patienter med depression kunde avvisa sjuksköterskan innan relationen 
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hade etablerats. Vid tillfällen då patienten avvisade sjuksköterskan, uttryckte 

sjuksköterskan respekt och förståelse för patienten. Sjuksköterskan gav klara signaler att 

finnas tillgänglig för patienten. Även om sjuksköterskan hade förståelse för patienten 

(Shattell, Starr & Thomas 2007), behövde sjuksköterskan även ha tid för att kunna vara 

närvarande i relationen. McAllister och Moyle (2008) beskrev att vissa patienter 

upplevde sjuksköterskan upptagen och mer fokuserad på annat och att sjuksköterskan då 

inte var närvarande i mötet med patienten. Shattell, et al. (2007) beskrev att 

sjuksköterskan bör kunna se ett samband mellan patientens berättade livserfarenheter 

och patientens beteende. Vidare beskrevs att god kommunikation ledde till att patienten 

upplevde att sjuksköterskan knöt an till patienten. I vårdrelationen är det positiva mötet 

betydelsefullt (Feely & Long, 2009) för att skapa samspel mellan sjuksköterska och 

patient. En av sjuksköterskans uppgifter är att värna om samspelet då det genererade i 

att patienten hade lättare att kommunicera i andra situationer. 

   Tiden upplevdes betydelsefull av både sjuksköterskorna och patienterna för att skapa 

en förtroendefull relation (Moyle, 2003; Shattell, McAllister, Hogan & Thomas, 2006; 

Shattell, et al. 2007; Sneltvedt, 2004; Wadell & Skärsäter, 2007). Sjuksköterskans 

förmåga att leva sig in i patientens lidande varierade mellan sjuksköterskorna, och 

sjuksköterskorna upplevde att tillgången till tid var av betydelse hur väl hon eller han 

kunde sätta sig in i patientens situation (Sneltvedt, 2004). Patienterna uppskattade 

sjuksköterskornas närvaro, och att sjuksköterskorna tog sig tid till att komma in till 

patientens rum för att samtala om patientens känslor (Moyle, 2003; Scanlan, Smart, 

Gregory, Armstrong & Parkes, 2006).  

   Sneltvedt (2004) skrev att sjuksköterskorna upplevde att det fanns vissa svårigheter att 

förhålla sig till patienter med depression, då sjuksköterskorna ofta upplevde en 

maktlöshet gentemot patientens lidelse. Shattell, et al. (2006) belyste att patienterna 

hade lättare att knyta kontakt med sjuksköterskor som delade med sig av sina egna 

livshändelser och detta gjorde även att patienterna kände större samhörighet med 

sjuksköterskan samt att patientens känsla av att bli förstådd ökade. 

 

Patienterna uppskattadefysisk beröring från sjuksköterskan (Moyle, 2003; Shattell, et al. 

2007). Fysisk beröring värdesattes emellanåt högre än samtal (Moyle, 2003). Shattell, et 

al. (2007) beskrev att patienterna fick förtroende för sjuksköterskan genom den fysiska 

beröringen, som kunde vara att sjuksköterskan berörde patientens axel eller hand. En 

omfamning kunde leda till att patienten kände större trygghet, som i sin tur minskade 

deras negativa tankar och rädslor. Den fysiska beröringen uppfattades av patienten som 

ett visat engagemang från sjuksköterskans sida (Shattell, et al., 2006). 

 

McAllister och Moyle (2008) betonade att patienterna uppskattade då sjuksköterskan 

arbetade ur ett holistiskt synsätt, och att sjuksköterskan hade tålamod och visade 

vänlighet i mötet, vilket resulterade i att patienten upplevde mer delaktighet.  

Sjuksköterskornas strategi vid mötet med patient med depression (Parrish et al., 2008) 

var att använda sig av ett holistiskt synsätt där sjuksköterskorna inte bara såg de 

psykiska problemen utan även tog hänsyn till patientens kulturella, andliga, fysiska och 

sociala sammanhang. Även Skärsäter, Dencker, Häggström, Bergbom och Fridlund 

(2003) betonade att patienterna upplevde ett större värde då patienterna bemöttes ur ett 

holistiskt synsätt av sjuksköterskorna. Patienterna (Shattell, et al., 2007) tog upp 

betydelsen av att bli bemött som en individ, inte bara som en patient med en diagnos. 

Genom att patienterna kände sig förstådda (Shattell, et al., 2006) upplevde patienterna 

sig som en människa och inte som en patient i mängden. En förtroendefull relation 
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mellan patient och sjuksköterska var grunden till mer öppen kommunikation där 

patienten vågade tala om sina problem (Wadell & Skärsäter, 2007). 

 

 

Att kommunicera 
 

Kommunikationstekniken ansågs vara betydelsefull (Shattell, et al., 2007), där det 

ingick att upprepa, klargöra, sammanfatta, reflektera samt att kunna ställa öppna och 

slutna frågor. Andra aspekter som talade för en god kommunikationsteknik var att 

sjuksköterskan hade ögonkontakt, fokuserade på patienten och vågade visa känslor, för 

att kunna vägleda patienten till att lättare få fram och ge uttryck för sina egna känslor. 

Då sjuksköterskan lyssnade aktivt på patienten (Moyle, 2003), gavs patienten en ökad 

känsla av tillit till sjuksköterskan, vilket ledde till att patienten lättare delgav 

sjuksköterskan sina känslor. Ibland räckte det att sjuksköterskan satt ned och lyssnade 

på patienten (Shattell, et al., 2006; Shattell, et al., 2007). Aktivt lyssnande var enligt 

sjuksköterskorna att vara inriktad på vad patienten sade (Parrish, Peden & Staten, 2008), 

och att sjuksköterskan ställde motfrågor för att få större förståelse för vad patienten 

tänkte. Shattell, et al. (2006) beskrev att sjuksköterskan skulle koncentrera sig på 

patienten, ha ögonkontakt och ge uppmärksamhet, vilket bidrog till att patienten 

upplevde att sjuksköterskan försökte förstå patienten. Sneltvedt (2004) beskrev i studien 

att deprimerade patienter inte alltid talar om sina känslor, utan att det var av vikt att 

sjuksköterskan kunde läsa av patientens ansiktsuttryck och kroppsspråk. För att 

sjuksköterskan skulle kunna ta till sig det som inte sades, krävdes det att sjuksköterskan 

hade ett empatiskt förhållningssätt. Shattell, et al. (2006) beskrev att även patienterna 

läste av sjuksköterskans kroppsspråk. Patienterna beskrev att sjuksköterskan inte skulle 

ge ansiktsuttryck som visade på förvåning eller förskräckelse över vad patienten sade, 

däremot skulle sjuksköterskan uttrycka med hjälp utav ansiktsuttryck och kroppsspråk 

att sjuksköterskan förstod patienten. Patienten menade att sjuksköterskan inte borde ge 

uttryck av att sjuksköterskan tyckte synd om patienten. Genom att sjuksköterskan satt 

ned med bibehållen ögonkontakt var sjuksköterskan på patientens nivå, vilket beskrevs 

som viktigt för patienterna. Patient och sjuksköterska var på samma nivå då 

sjuksköterskan bemötte patienten där patienten befann sig känslomässigt just för 

tillfället (ibid.). 

 

Wadell och Skärsäter (2007) beskrev att sjuksköterskorna hade olika strategier för att 

möta patienterna via kommunikation. En del sjuksköterskor anpassade sin 

kommunikationsteknik till den enskilda patienten, medan andra sjuksköterskor använde 

sig av en kognitiv metod oavsett patientens behov. Shattell, et al. (2007) belyste 

patientens önskan om att sjuksköterskan skulle vara ärlig och uppriktig gentemot honom 

eller henne, och att våga ställa raka frågor, vilket även Wadell och Skärsäter (2007) 

beskrev att sjuksköterskorna värdesatte. Sjuksköterskorna undvek dock att samtala om 

problem som patienten inte var redo att samtala kring, då det kunde få patienten att 

känna skuldkänslor. McAllister och Moyle (2008) beskrev mötet i relationen mellan 

sjuksköterska och patient, där sjuksköterskan inte lade någon egen värdering i samtalet 

med patienten. Sjuksköterskan fokuserade istället på patienten här och nu, lät patienten 

styra takten i samtalet och tala om de problem som var av vikt för patienten. 
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Att främja hopp 
 

McAllister och Moyle (2008) belyste vikten av att sjuksköterskan ser patientens inre 

styrkor och stärker dem. Genom att sjuksköterskan lyssnade och stöttade patienten, 

införlivades hopp, vilket motiverade patienten att sträva framåt. Hoppet ledde till att 

patienten kände sig värdefull och förstådd av sjuksköterskan (Houghton, 2007), och att 

ingjuta hopp var en viktig roll hos sjuksköterskan (Feely & Long, 2009). 

   McAllister och Moyle (2008) betonade hur sjuksköterskorna arbetade med att sätta 

upp delmål med patienten, vilket kunde vara att sätta upp en dagsplan tillsammans med 

honom eller henne. Delmålen gjorde att patienten lättare kunde uppnå sina mål. 

Sjuksköterskorna delgav betydelsen av att skapa en positiv anda i relationen med 

patienten. Sneltvedt (2004) skrev att sjuksköterskorna kände stort ansvar över 

patienterna, sjuksköterskorna upplevde att det fanns tillfällen då sjuksköterskorna tog 

över patientens eget ansvar. Ibland tog det lång tid för patienterna att själva kunna ta 

ansvar för sina basala behov, och då krävdes tålamod och stöttning från sjuksköterskans 

sida. Då relationen mellan sjuksköterska och patient hade etablerats (Parrish, et al., 

2008) använde sig sjuksköterskan av strategier som att ge positiv feedback och att 

uppmuntra patientens framsteg. Patienterna hade svårigheter att fatta beslut gällande sin 

depression (Stacey, et al., 2008). Patienterna önskade ett större stöd och även mer 

information från sjuksköterskorna för att därmed öka motivationen till att fatta egna 

beslut, och för att kunna vara mer delaktig och aktiv i sitt beslutsfattande gällande sin 

sjukdom. Även sjuksköterskorna hade en önskan om att involvera patienterna och att 

patienterna skulle känna sig delaktiga i vården. Aktivt lyssnande från sjuksköterskan 

resulterade i att patienten lättare kunde fatta egna beslut gällande sin sjukdom (Parrish, 

et al., 2008).  

   Patienterna kände att det var betydelsefullt att få information om depression (Rydon, 

2005; Skärsäter, Dencker, Häggström & Fridlund, 2003). Genom att sjuksköterskan 

förklarade för patienten att de känslor patienten upplevde var en del av depressionen 

och att det gick att tillfriskna från depressionen gav patienten hopp (Skärsäter, Dencker, 

Häggström, Bergbom, et al., 2003). Patienterna kände sig bekräftade av 

sjuksköterskorna då patienterna förstod att det var accepterat att lida av depression. 

Acceptansen till depressionen gjorde att patienterna upplevde mindre ensamhet. 

Tryggheten grundade sig även i vetskapen om att patienterna kunde kontakta 

sjuksköterskan då stöd behövdes och Scanlan, et al. (2006) beskrev att då 

sjuksköterskorna gav stöd och råd upplevde patienterna skillnad i sitt tillstånd. 

Patienterna upplevde att sjuksköterskan hade en lugnande inverkan då sjuksköterskan 

vägledde patienten till att förstå sin depression. Rydon (2005) skrev i sin studie att 

patienterna upplevde det positivt då sjuksköterskan delade med sig av sin professionella 

kunskap vilket ledde till att patienten fick större förståelse för sin depression. Då 

sjuksköterskan informerat patienterna om depression infann sig en lättnad och 

förståelse, vilket skapar hopp och möjlighet att se en framtid bortom sjukdomen 

(Skärsäter, Dencker, Häggström & Fridlund, 2003; Skärsäter, Dencker, Häggström, 

Bergbom, et al., 2003). 

   Sjuksköterskan borde inte driva på patienten (Houghton, 2007) utan sjuksköterskan 

borde kunna sätta sig in i patientens situation, samt att få patienten att förstå vilka 

begränsningar depression för med sig. Då patienten ofta kände sig förvirrad över 

situationen (Skärsäter, Dencker, Häggström, Bergbom, et al., 2003) kände patienten en 

lättnad över att sjuksköterskan även informerade patientens familj. Rydon (2005) skrev 

att familjen hade en önskan om att få vara delaktiga, samt att sjuksköterskan skulle 
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involvera patientens familj för att få ökad insyn över patientens situation. Wadell och 

Skärsäter (2007) beskrev att sjuksköterskan hade en helhetssyn av patienten då 

sjuksköterskan var lyhörd för patientens önskemål och behov samt att sjuksköterskan 

samlade informationen om patientens livshistoria. Moyle (2003) skrev att patienterna 

hade önskemål att sjuksköterskan skulle lyssna till patienternas behov. 

 

Scanlan, et al. (2006) beskrev hur sjuksköterskorna gav patienten rådet att skriva ned 

sina tankar och funderingar. Patienten upplevde att det var befriande att skriva. Genom 

skrivandet fick patienten ut sina känslor och tankar. Sjuksköterskorna använde sig utav 

ett frågeformulär som patienterna fick besvara (Parrish, et al., 2008). Frågeformuläret 

beskrev både fysiska och psykiska symtom. Patienterna fick gradera sig själv på en 

skala mellan 1-10. 10 bedömdes som symtomfri och 1 stod för då symtomet upplevdes 

som svårast. Sjuksköterskorna använde sig av frågeformulär och graderingskala vid 

flera tillfällen för att visa patienten att förbättringsprocessen gått framåt.  

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

För att finna rätt sökord relaterat till syftet, slogs orden upp i databasernas ordlista. Det 

var komplicerat att få ett passande sökord till begreppet förhållningssätt. Olika alternativ 

för att fånga begreppet förhållningssätt blev att sökningar gjordes på orden: nurses and 

patients, nurse- patient, approach och encounter, vilket var anledningen till varför 

sökprocessen hade en till synes ostrukturerad sökstrategi. Efter några sökningar skrevs 

sökorden in i en egen sökordsöversikt för att lokalisera vilka sökningar som inte hade 

gjorts. De tidigare sökningarna kompletterades i PsycINFO och Cinahl med att även 

söka i PubMed. Sökningarna i PubMed tillförde inga nya artiklar till resultatet. Slutligen 

ansågs att området som var relevant i relation till syftet hade genomsökts. Det fanns en 

önskan att ha ett ännu bredare sökområde skulle utforskas, men på grund av 

tidsbegränsning uppkom acceptans. 

   En styrka i sökningsprocessen var att flertalet artiklar återkom i databaserna vid de 

olika sökordskombinationerna. På grund av att förhållningssätt är ett svårtolkat begrepp, 

valdes att efter resultatbearbetningen av föreliggande litteraturstudie, att ändra 

begreppet förhållningssätt i syftet till sjuksköterskan omvårdnad i mötet. 

Artiklarna i resultatet kommer från olika länder: Australien (3), Sverige (3), USA (3), 

Storbritannien (2), Nya Zeeland (1), Canada (1), Norge (1). Litteraturstudien innehåller 

artiklar från olika länder och ses som en styrka, då de kulturella skillnaderna hos 

patienterna kan skilja sig på svenska sjukhus och vårdcentraler. I Litteraturstudiens 

resultatartiklar framkom dock inga kulturella skillnader som inte var applicerbara på 

Sverige.  

   Av artiklarna innehöll 12 artiklar kvalitativa studier, en artikel var kvantitativ, och en 

var både kvalitativ och kvantitativ. Material från kvalitativa studier ses som 

huvudmaterialet då syftet var att belysa sjuksköterskans förhållningssätt till patienter 

med depression, dock skulle ytterligare kvantitativa studier stärka resultatet. De 

kvalitativa studier som ingår i resultatet innehåller få deltagare, vilket kan ses som en 

svaghet. I artiklarna framkommer både patienters och sjukvårdspersonalens upplevelser 

och åsikter om förhållningssätt fram, vilket ses som en styrka.  
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En checklista över vilka gruppmedlemmar som läst artiklarna och en sammanfattning av 

artikeln fästes på baksidan av varje artikel, där det även dokumenterades i vilken 

databas och vilket datum artikeln hittades. I checklistan bockades det även av när 

artikeln blivit granskade och införd i artikelöversikten. Checklistan var ett hjälpmedel 

för att se vad som var bearbetat med artikeln. Med mer erfarenhet hade troligen 

artiklarna bearbetats effektivare, vilket kunde resulterat i ett mer detaljrikt resultat. 

Databearbetningen anses vara överskådlig och lättläst. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Litteraturstudien baserades på 14 vetenskapliga artiklar som granskades enligt Willman 

et al. (2011),vilket gav tio artiklar med hög vetenskaplighet och fyra stycken med 

medel-hög vetenskaplighet. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna granskades efter 

separata mallar. Protokollen ansågs innehålla relevanta frågeställningar, dock var det 

något svårt att finna anvisningar om hur protokollen skulle följas. I protokollet för 

kvalitativa artiklarnas bedömning finns frågor som kopplas till Grounded Theory, vilket 

kan ifrågasättas när alla kvalitativa artiklar inte är baserade på Grounded Theory. 

I de artiklar som fick medelhög vetenskaplighet fanns brister avseende redovisat urval. 

Det uppgavs inte om deltagarna var män eller kvinnor, och även åldern på deltagarna 

redovisades ej. I en artikel kan urvalsmetoden diskuteras då deltagarna efterlystes i en 

dagstidning och erbjöds ersättning och fick själva anmäla sig till studien. 

Tillvägagångssättet att efterlysa deltagare kan vara en brist då det kan tänkas att 

personer med svår depression inte skulle anmäla sig självmant, och därmed förloras 

relevant information från en relevant patientgrupp. 

   De artiklar som graderades med hög vetenskaplighet redovisade metodval, ett tydligt 

syfte, hur många deltagare och vilket kön och ålder deltagarna hade. Det fanns en studie 

som gjordes enbart på män, och en studie som gjordes enbart på kvinnor, resterande 

artiklar var deltagarna av båda könen. I regel var det flest kvinnliga deltagare. Glant och 

Glant (2010) skrev om att det är dubbelt så vanligt att kvinnor någon gång under livet 

drabbas av depression än män, vilket kan vara en orsak till att det är fler kvinnor än män 

som deltagit i studierna. I resultatet benämns alla medverkande patienter som patienter 

oavsett kön. Inga direkta skillnader i mäns och kvinnors upplevelser av sjuksköterskans 

omvårdnad i mötet med patienterna uppmärksammades. 

 

För att sjuksköterska och patient ska interagera i en relation krävs att båda parter är 

delaktiga. Både patienten och sjuksköterskan har erfarenheter, uppfattningar och 

förväntningar med sig in i relationen, som gör varje sjuksköterska-patient-relation unik. 

Relationen bygger på en kombination på både sjuksköterskan och patientens 

erfarenheter (Rask & Brunt, 2007). Det är lättare för patienten att knyta kontakt med 

sjuksköterskan då sjuksköterskan delar med sig av sina egna erfarenheter (Shattell, et 

al., 2006) och visar mer känslor (Shattell, et al., 2007) vilket relateras mer till en god 

relation än till något negativt. Det beskrivs samtidigt att det är av vikt att sjuksköterskan 

ska undvika att bli för personligt involverad vilket kan riskera att sjuksköterskan inte 

kan ge patienten en god omvårdnad (Løkensgard, 1997). Utmaningen för sjuksköterskan 

blir att finna en balans i det personliga engagemanget, och att sätta gränser för att inte 

bli uppslukad av patientens psykiska smärta. Erfarna sjuksköterskor fick ofta frågan från 

oerfarna sjuksköterskor hur de skulle förhålla sig till patienter med depression 
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(Sneltvedt, 2004). Svaret de erfarna sjuksköterskorna gav var att förhållningssättet till 

deprimerade inte går att läsa sig till, utan hur sjuksköterskan ska förhålla sig till 

patienter med depression kommer genom erfarenhet. Sjuksköterskans upplevda 

maktlöshet gentemot patientens psykiska smärta (Sneltvedt, 2004), kan diskuteras 

huruvida sjuksköterskan ska klara av den psykiska påfrestning som det innebär att 

arbeta med patienter med depression. Arbetet med patienten med psykisk ohälsa kan 

påverka sjuksköterskan emotionellt negativt (Rydon, 2005). Det är av vikt att 

sjuksköterskorna har möjlighet till återhämtning genom att själva få stöd och tillfälle till 

att samtala om upplevelser och händelser på arbetsplatsen. Det anses vara en 

förutsättning att det finns tid och möjlighet för sjuksköterskan att reflektera på sin 

arbetsplats. På arbetsplatsen måste möjligheter skapas för att sjuksköterskan ska kunna 

reflektera. Reflektion kan ge sjuksköterskan möjlighet att klara av att vara mer 

närvarande i relationen till patienten, och kan ses som ett redskap som resulterar i 

personlig utveckling och större kunskap i yrkesrollen. Reflektion bör ske utefter ett 

omvårdnadsteoretiskt perspektiv (Forchuk, et al., 1995).  

 

Det är av vikt att sjuksköterskan kan skilja på när patienten isolerar sig på grund av 

depression eller när patienten bara vill var ifred för en stund. Allan och Dixon (2009) 

beskriver att personer med depression ofta hamnar i en ond cirkel av självförakt som 

leder till isolering. Då isolering är en del av sjukdomsbilden, ska möjligen denna typ av 

avvisning från patientens sida uppmärksammas extra noga av sjuksköterskan, för att 

sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten att våga ta sig ur sin isolering. 

Sjuksköterskan måste våga försöka bryta isoleringen. Patienterna förmedlar att de ville 

vara ifred, men patienterna tror inte själva att det är det bästa att sjuksköterskan lämnade 

patienterna ensamma (Skärsäter, Dencker, Häggström & Bergbom, et al., 2003). Det 

anses att sjuksköterskan måste ta reda på varför patienten isolerar sig, då isoleringen 

möjligtvis är en orsak till varför patienter med depression inte får någon diagnos, och 

heller ingen behandling för det.  

 

Det beskrivs att ögonkontakten avgör när kommunikation kan ske (Baggens& Sandén, 

2009), och det är troligt att sjuksköterskan möter deprimerade patienter som undviker 

ögonkontakt med sjuksköterskan som ett sätt att isolera sig. Ögonkontaktens betydelse 

framhävs av att det är av vikt att redan vid första mötet främja ögonkontakten med 

patienten (Baggens& Sandén, 2009), då ögonkontakten anses vara nödvändig för att 

uppnå ett samspel mellan patient och sjuksköterska. Ögonkontakten är betydelsefull vid 

etableringen av relationen, och vid tillfällen då patienten undviker ögonkontakt, skapas 

ovisshet hos sjuksköterskan. Sneltvedt (2004) beskriver att när patienten avvisar 

sjuksköterskan ska sjuksköterskan uttrycka förståelse och respekt för patienten, men 

även ge klara signaler om att finnas där för patienten. Sjuksköterskan ska låta patienten 

själv avgöra om, när och hur patienten ville samtala med sjuksköterskan (McAllister & 

Moyle, 2008). Det kan vara så att sjuksköterskan ändå behöver driva på patienten till att 

kommunicera och skapa en relation, eftersom relationen är kärnan till omvårdnad enligt 

Peplaus tankar (Forchuk, et al.,1995). 

 

Tillgång till tid uppfattas betydelsefull av både patienten och sjuksköterskan. 

Patienten upplever att sjuksköterskan inte är närvarande i mötet, då patienten uppfattar 

att sjuksköterskan är upptagen i andra tankar (McAllister &Moyle, 2008). 

Sjuksköterskan behöver tid för att kunna vara närvarande i mötet med patienten och där 

med skapa en förtroendefull relation (Shattell, et al., 2006; 2007; Shattell, et al., 2007; 

Sneltvedt, 2004; Wadell & Skärsäter). För att sjuksköterskan ska kunna sätta sig in i 
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patientens situation krävs tid vilket direkt får tanken på att då tid ofta uppfattas som en 

bristvara i sjukvården, genererar det i att sjuksköterskan inte får möjlighet att sätta sig in 

i patientens situation. Kan sjuksköterskan inte sätta sig in i patientens situation, kan 

heller inte en relation skapas (Forchuk, et al., 1995). 

 

Aktivt lyssnande är en komponent av betydelse i relationen mellan sjuksköterska och 

patient. Aktivt lyssnande innebär att sjuksköterskan ska koncentrera sig på patienten, ha 

ögonkontakt och ge uppmärksamhet (Shattell, et al., 2006). När sjuksköterskan lyssnar 

aktivt kan patienten lättare berätta om sina känslor, och tilliten till sjuksköterskan ökar 

(Moyle, 2003). Relationen mellan sjuksköterska och patienten utvecklas när 

sjuksköterskan lyssnar aktivt på patienten samt att patienterna lättare kan fatta beslut 

gällande sin sjukdom (Parrish, et al., 2008). Lyssna aktivt innebär inte att endast höra 

vad patient säger, utan sjuksköterskan ska vara öppen för det som förmedlades både 

verbalt och icke verbalt (Løkensgard, 1997). Det krävs att sjuksköterskan är lyhörd och 

uppmärksam. Aktivt lyssnande är en komplicerad färdighet (Eide & Eide, 2009). När 

sjuksköterskan lyssnar aktivt på patienten i samtalet bearbetar patienten sina problem, 

vilket ofta leder det till att nya problem identifierades hos patienten (Forchuk, et al., 

1995). Sjuksköterskan bör inte lösa patientens problem utan istället hjälpa patienten att 

själv identifiera och finna lösningar på sina frågor. Sjuksköterskan bör inte avbryta 

patienten i samtalet, samtidigt som sjuksköterskan ska leda samtalet framåt genom att 

hjälpa patienten att sätta ord på sin situation. Här anses att sjuksköterskans är trygg i sig 

själv, och tryggheten i sjuksköterskans yrkesroll skapas genom erfarenhet. Slutsatsen 

som kan dras är att sjuksköterskan ska lyssna aktivt för att få större möjlighet att 

etablera en god relation till patienten. 

 

Sjuksköterskorna belyser vikten av att vara rak och ärlig gentemot patienten samtidigt 

som sjuksköterskan undviker att ställa de frågor som patienten inte är redo för, då det 

fanns risk för att patienten kan uppleva skuldkänslor (Wadell & Skärsäter, 2008).  

Det är svårt att som sjuksköterskan vara rak och ärlig, samtidigt som sjuksköterskan ska 

välja de rätta frågorna. Att vara rak kan innebära att våga ställa frågor om saker som 

patienten inte vill ta upp själv. Moyle, (2003) beskriver den terapeutiska relationen där 

sjuksköterskan sitter ned hos patienten och hjälper patienten att tala om sin ångest och 

sina rädslor. När en stark relation har skapats mellan sjuksköterskan och patienten, är 

troligtvis patienten redo att få frågor som patienten inte skulle tolererat innan relationen 

etablerades.  

 

Sjuksköterskan bör använda sig av ett holistiskt synsätt där sjuksköterskan arbetar 

utefter att se hela människan, och i tron av att varje individ har möjlighet och förmåga 

att kunna definiera och lösa sina problem, vilket bekräftas av McAllister och Moyle 

(2008). När sjuksköterskan är känslig för var patienten befinner sig känslomässigt ökar 

känslan av trygghet hos patienten, och en ökad tillit till sjuksköterskan infinner sig. 

Sjuksköterskan bör stödja patienten att själv kunna urskilja sina bekymmer (SSF, 2008). 

Stöd från sjuksköterskan resulterar i att patienten känner trygghet (Baggens & Sandén, 

2009). Då sjuksköterskan har många patienter som är i behov av sjuksköterskans stöd 

behöver sjuksköterskan prioritera, vilket är en svår arbetsuppgift. Sjuksköterskan bör ta 

till vara på tiden genom att försöka effektivisera de omvårdnadshandlingar som ska 

utföras, samt vara känslig för vilken patient som är i störst behov av sjuksköterskans 

stöd. Eftersom en relation kan vara svårare att etablera när patienten isolerar sig, kan 

mindre patientgrupper underlätta för sjuksköterskan genom att sjuksköterskan får mer 

tid för omvårdnad till varje patient.  
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Fysisk beröring leder till större trygghet, och minskar patientens negativa tankar och 

rädslor (Moyle, 2003) och även förtroendet till sjuksköterskan ökar (Shattell, et al., 

2007). Fysisk beröring räknas till ett av människans grundläggande behov (Baggens & 

Sandén, 2009), och värdesätts emellanåt högre än samtal (Moyle, 2003). Det kan som 

sjuksköterska vara svårt att avgöra om fysisk beröring är något naturligt för den 

enskilda patienten eller inte. Även hur patienten föredrar att bli fysisk berörd kan vara 

svårt för sjuksköterskan att avgöra. Sjuksköterskan får inte kränka patientens integritet 

(SSF, 2007), vilket lätt kan ske om sjuksköterskan inte har färdigheten att läsa av 

patienten.  

 

Sjuksköterskan ska informera patienten om depression, då patienterna upplever att det 

är betydelsefullt och att det reducerar patientens känslor av skuld och skam (Skärsäter, 

Dencker, Häggström, Bergbom, et al., 2003). Det är en positiv upplevelse hos patienten 

då sjuksköterskan delar med sig av sin professionella kunskap (Rydon, 2005). 

Sjuksköterskan bör förmedla sin kunskap till patienterna på ett pedagogiskt sätt. 

Information och undervisning ska inte enbart förmedlas, utan patienterna ska involveras 

(SSF, 2008), vilket sjuksköterskan måste inneha färdigheter i. När och var 

sjuksköterskan ska informera patienten bestäms av i vilken fas patient och sjuksköterska 

befinner sig i, enligt Peplaus teori (Forchuk, et al., 1995).  Information leder till att 

patienterna upplever att han eller hon lättare kan fatta beslut gällande sin depression, då 

sjuksköterskorna informerar och stöttar patienten i sjukdomsprocessen (Stacey, et al., 

2008). 

 

Sjuksköterskan ska även involvera patientens familj och anhöriga, då det är en önskan 

från patientens sida att sjuksköterskan även ska informera familjen om sjukdomen 

depression (Skärsäter, Dencker, Häggström, Bergbom, et al., 2003). Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) beskriver att sjuksköterskan har en stor del i att öka 

anhörigas delaktighet i omvårdnaden, och även kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) belyser att sjuksköterskan ska involvera anhöriga 

och göra dem delaktiga i vården kring patienten. När sjuksköterskan informerar 

anhöriga om hur patienten mår och vilka symtom som ingår i depression, avlastar 

sjuksköterskan det ansvar som patienten känner i att förklara för sina anhöriga varför 

patienten agerar eller inte agerar på ett visst sätt (Skärsäter, Dencker, Häggström, 

Bergbom, et al., 2003). Här anses att sjuksköterskan har en viktig roll i att värna om 

patientens sociala nätverk. Sjuksköterskan bör involvera anhöriga och låta dem ta del av 

information, vård och hjälpa dem att vara ett stöd för den deprimerade patienten, vilket 

inte bara minskade patientens och anhörigas lidande, utan kan eventuellt även kunna 

minska samhällsbelastningen, då SBU (2004) redovisar att anhöriga till patienter med 

depression ofta blir påverkade negativt i så hög grad att det belastar samhället. Vidare 

kan diskuteras om anhöriga vill vara delaktiga. I första hand bör sjuksköterskan ta 

hänsyn till varje enskild patients önskemål om patienten vill involvera anhöriga 

gällande patientens vård vid depression.Rydon (2005) beskriver att anhöriga har en 

önskan om att få bli involverad i patientens vård, medan Mårtensson och Åsberg (2009) 

menar att anhöriga ofta tar avstånd från patienter med depression. Patientens isolering 

kan vara orsak till att anhöriga tar avstånd från patienten. En annan teori är att den 

anhöriga vet för lite om sjukdomen och tar därmed avstånd på grund av att de har svårt 

att förhålla sig till den deprimerade. Sjuksköterskan kan se det som en hjälp att 

involvera anhöriga i omvårdnaden, då sjuksköterskan kan ta tillvara på anhörigas syn på 

patientens situation (Rydon, 2005).  
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En viktig färdighet hos sjuksköterskan är att besitta kunskap om att ingjuta hopp hos 

patienten, då det ofta tillhör sjukdomsbilden att känna nedsatt motivation och ork 

(McAllister & Moyle, 2008). När Patienten känner delaktighet, skapas hopp, och 

patienten motiveras till att se en ljusare framtid, vilket främjar omvårdnaden och 

tillfrisknandet från patientens depression, vilket även Skärsäter, Dencker, Häggström, 

Bergbom, et al. (2003), beskriver. Patienter med depression upplever ofta en minskad 

förmåga att känna positiva känslor samt att patienterna ofta har ett minskat 

känslomässigt engagemang, vilket i sin tur kan leda till självmordstankar (Mårtensson & 

Åsberg, 2009). Av den anledningen är det av stor vikt att sjuksköterskan kan införliva 

hopp för att minimera risken av självmordstankar samt självskadebeteende hos 

patienten. Sjuksköterskan bör stärka patientens självkänsla genom att ofta berätta för 

patienten att patienten är värdefull (Houghton, 2007). 

 

 

Konklusion 
 

För att patienten med depression ska få god omvårdnad krävs det att sjuksköterskan 

skapar en relation till patienten. Genom att ta sig tid och lära känna patienten får 

sjuksköterskan en förståelse av patientens situation. Fysisk beröring från sjuksköterskan 

ökade patienternas trygghet. Sjuksköterskan bör kunna läsa av om patienten är i behov 

och mottaglig för fysisk beröring. Sjuksköterskan bör besitta kunskap i kommunikation, 

och vara medveten om att det är av vikt att kunna lyssna aktivt och ha ögonkontakt med 

patienten. Sjuksköterskan bör se patientens inre styrkor och stärka dem, och göra 

patienten delaktig i omvårdnaden genom att dela med sig av sin professionella kunskap. 

Information från sjuksköterskan ger patient mer kunskap och förståelse för sin sjukdom, 

och hopp om att patienten kan tillfriskna från depressionen. 

 

 

Implikation 
 

Vidare forskning behövs angående om sjuksköterskan behöver ytterligare utbildning om 

depression för att i omvårdnadsarbetet främja och stärka relationen mellan sjuksköterska 

och patient.  Sjuksköterskan bör i grundutbildningen få kunskap om hur sjuksköterskan 

i omvårdnaden ska kunna möta patienter med depression och skapa relation. 

Kvantitativa och kvalitativa studier om sjuksköterskans omvårdnad vid mötet av 

patienter med depression skulle vara av värde. Vidare forskning behövs för att få en 

större insyn från sjuksköterskeperspektivet gällande vilken omvårdnad som 

sjuksköterskor använder sig av i mötet med patienter med depression.Verksamma 

sjuksköterskor utanför psykisk hälso- och sjukvård kan få vägledning av 

psykiatrisjuksköterskor för att få ökad kunskap om att skapa relation och hur 

sjuksköterskan bör kommunicera med patienter med depression. 
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Depression: A 
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nursing theory 
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människors 
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professionella 
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möta depression. 

 

Kvalitativmetod med Grounded Theory. 

Litteraturstudie och datainsamling 

genomfördes parallellt (Komparativ 

analys).  
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sjuksköterskor (tre av dessa hade personliga 
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människor som lider av 

depression. 

Hög 
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för människor 
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Fyra individuella semistrukturerade 
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mellan 40 och 55 år. 

Resultatet analyserades och delades upp i 

olika tema. 

Bortfall: inte dokumenterat. 

 

Det var av betydelse att 

inbringa hopp hos patienterna. 

Utmaningen för 

sjuksköterskorna var att 

bibehålla hoppet hos patienten 

då hoppet ökade patienternas 

välbefinnande och höjde 

vårdrelationens kvalitet. 
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McAllister. M., 

Moyle. W. 

An exploration 

of mental health 

nursing models 

of care in a 

Queensland 

psychiatric 
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Att undersöka, 

från olika 

synvinklar, 

erfarenheten av 

psykiskhälsa- 

omvårdnad och 

de faktorer som 

påverkar vården 

positivt och 

negativt. 

Kvalitativ fenomenologisk metod. 

Totalt 11 deltagande: 3 chefer, 2 patienter 

som har vårdats inom akutpsykiatrin, 6 

sjuksköterskor från psykiatrin. De skulle 

kunna förstå och tala engelska. Alla 

arbetade inom offentlig psykiatri. De 

semistrukturerade enskilda intervjuerna 

ljudinspelades, och skrevs ner ordagrant. 

Bortfall: inte dokumenterat. 

Sjuksköterskorna föredrog ett 

förhållningsätt där de arbetade 

personcentrerat, respektfullt 

och målorienterat då 

sjuksköterskorna satte upp 

delmål för patienterna samt att 

sjuksköterskorna inte lade 

någon egen värdering i 

samtalet med patienten. 

Hög 

2003 

Australien 

PsycINFO 

 

 

 

 

Moyle. W. Nurse-patient 

relationship: A 

dichotomy of 

expectations 

Att förstå vikten 

av det 

terapeutiska 

samspelet och 

patientens 

upplevelser av att 

bli vårdad vid 

depression. 

 

Fenomenologisk metod. 

Sju deltagare i åldern 38- 57 år, som var 

inneliggande på ett privat psykiatriskt 

sjukhus, Australien. 

Diagnostiserade depression. 

De intervjuades en gång/veckan under sex 

månaders tid. Intervjuerna ljudinspelades 

och nedskrivet direkt efter.  

Bortfall: inte dokumenterat. 

Patienterna upplevde den 

första kontakten med 

sjuksköterskan som positiv 

och att sjuksköterskorna 

brydde sig om dem, lyssnade 

på dem och gav dem trygghet. 

Senare i vårdprocessen 

upplevde patienterna att 

sjuksköterskorna inte var 

närvarande och att det fanns 

brist på tröst. 

Sjuksköterskorna var mer 

intresserade av att vårda de 

fysiska behoven. 

Hög 
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Syfte 
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skaplig 

kvalitet 

 

2008 

USA 

PsycINFO 

 

 

 

 

Parrish. E.,   

Peden. A., 

Staten. R. 

Strategies used 

by advanced 

practices 

psychiatric 

nurses in 

treating adults 

with depression 

Att beskriva 

effektiviteten hos 

psykiatrisjuksköte

rskor av att 

använda sig av 

strategier för att 

vårda patienter 

med depression. 

Fenomenologisk metod med djupintervjuer 

som spelades in och sedan skrevs ned 

ordagrant.  

Psykiatrisjuksköterskor på en lokal 

psykiatriklinik blev tillfrågade. 10 stycken 

ställde upp frivilligt. De skulle ha minst fem 

års erfarenhet. 

Bortfall: inte dokumenterat. 

 

Psykiatrisjuksköterskorna 

lutade sig mot det holistiska 

synsättet i deras 

förhållningssätt i att vårda 

patienter med depression.  

Sjuksköterskorna använde sig 

av mätinstrument för att 

utvärdera deras egen strategi 

samt att utvärdera att 

patienterna gick framåt i sin 

sjukdomsprocess. 

Hög 

2005 

Nya Zeeland 

Cinahl 

 

Rydon. S- E. 

 

The attitudes, 

knowledge and 

skills needed in 

mental health 

nurses: The 

perspective of 

users of mental 

health services 

 

Att med hjälp av 

patienterna inom 

psykiatrivården få 

fram vilka 

attityder, 

kunskaper och 

kompetens som 

behövs av 

sjuksköterskor 

inom psykiatri 

sjukvården. 

Metoden är en deskriptiv kvalitativ studie. 

21 patienter som var i behov av psykiatrisk 

vård. Studien bestod av tre stycken fokus 

grupper. Två av tre grupper bestod av 

patienter med erfarenheter av psykisk 

ohälsa och den tredje gruppen bestod av 

familjemedlemmar. Ljudinspelade 

intervjuer gjordes av grupperna 

Bortfall: inte dokumenterat. 

Det fanns skillnader i attityden 

hos sjuksköterskor som 

arbetar i slutenvården kontra 

de sjuksköterskor som arbetar 

i öppenvården. Attityden hos 

sjuksköterskorna i 

öppenvården ansågs vara mer 

vänlig, professionell och 

positiv i förhållningsättet än 

sjuksköterskor inom 

slutenvården. 

Hög 
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Publika-
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Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

2006 
Storbritannien 

Cinahl 

 

Scanlan, M., 

Smart, D., 

Gregory, S., 

Armstrong, E., 

Parkes, J.  

Evaluation of 

the effect of 

practice nurses 

on the 

management of 

depression. 

Att utvärdera 

effekten i 

sjuksköterskors 

vård av patienter 

med depression.  

Både kvalitativ och kvantitativ metod 

användes. 

I den kvalitativa metoden: Patienters 

erfarenhet undersöktes genom 

frågeformulär och strukturerade intervjuer 

(fyra stycken) Sjuksköterskors (två stycken) 

och primärsjukvårdens personal (två 

praktikanter) använde sig av ljudinspelade 

dagböcker. Fokusgrupper användes. 

Bortfall i kvalitativ del: inte dokumenterat. 

 

Kvalitativa delen: Patienterna 

värdesatte tid och den 

omvårdande sjuksköterskan i 

primärvården inom psykisk 

hälsa. Patienterna uppfattade 

en sjuksköterska med bredare 

kunskap som mer effektiv. 

 

Medel 

 

2006 

USA 

Cinahl 

 

Shattell. M-M., 

McAllister. S., 

Hogan. B., 

Thomas. S-P. 

”She took the 

time to make 

sure she 

understood”: 

Mental health 

patients´ 

experiences of 

being 

understood. 

Att undersöka vad 

det betydde för 

individer med 

psykisk ohälsa att 

bli förstådd av 

sjuksköterskan. 

Fenomenologisk metod. 

20 stycken i åldern 21-65 år. 

(8 män, 12 kvinnor.) utan diagnos, som 

själva identifierade sig lida av psykisk 

ohälsa.Frivilliga eftersöktes via annons. 

Ljudinspelade intervjuer som skrevs ned 

ordagrant. 

Bortfall: inte dokumenterat. 

 

Vikten av att känna sig 

förstådd av en annan människa 

hjälpte patienterna att kunna 

förstå sig själva bättre. Den 

terapeutiska relationen 

underlättade för patienten att 

kunna hjälpa sig själv. 

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

2007 

USA 

Cinahl 

 

 

Shattell, M-M., 

Starr, S., 

Thomas, S. 

 

`Take my hand, 

help me out´: 

Mental health 

service 

recipients‘ 

experience of 

the therapeutic 

relationship 

Att beskriva 

patienter med 

psykisk ohälsas 

erfarenheter av 

den terapeutiska 

relationen. 

 

En sekundärstudie med kvalitativ metod. 

20 engelsktalande personer med olika form 

av mental ohälsa och erfarenhet av att få 

hjälp av sjukvårdspersonal ingick i studien 

(8 män, 12 kvinnor).  

Intervjuerna lästes igen och analyserades 

systematiskt. 

Bortfall: inte dokumenterat.  

Att en terapeutisk relation med 

en person med psykisk ohälsa 

bygger på att ha kunskap om 

hela personen, och inte bara se 

patienten som en vårdtagare. 

Det krävs tid, förståelse och 

skicklighet från personalens 

sida att arbeta ur ett holistiskt 

synsätt. 

Hög 

2003 

Sverige 

PsycINFO 

 

 

 

 

 

Skärsäter. I., 

Dencker. K., 

Bergbom. I., 

Häggström. L., 

Fridlund. B. 

Women's 

conceptions of 

coping with 

major 

depression in 

daily life: A 

qualitative, 

salutogenic 

approach. 

Att beskriva 

kvinnors 

uppfattning av att 

kunna hantera sin 

depression i det 

dagliga livet med 

hjälp av 

sjukvårdspersonal 

och annat stöd ur 

ett salutogent 

perspektiv. 

Fenomenografisk, deskriptiv, kvalitativ 

studie.  

13 svensktalande kvinnor med diagnos 

depression. Ålder: 28-63 år. Kvinnorna 

hade varit inneliggande på två 

psykiatrikliniker i Sverige. Ljudinspelade 

intervjuer gjordes och skrevs ned ordagrant.  

Bortfall: inte dokumenterat. 

Sjukvårdspersonalen kunde 

hjälpa kvinnorna att identifiera 

sitt sociala stöd. De beskrev 

att de återhämtade sig från 

depressionen genom att återta 

kommandot över den dagliga 

strukturen i sitt liv. 

Hög 

2003 

Sverige 

PsycINFO 

 

Skärsäter. I., 

Dencker. K., 

Häggström. L., 

Fridlund. B. 

A salutogenetic 

perspective on 

how men cope 

with major 

depression in 

daily life, with 

the help of 

professional 

and lay support 

Att beskriva hur 

män med 

depression 

hanterade sin 

depression i det 

dagliga livet med 

hjälp av 

sjukvårdspersonal 

och annat stöd. 

Fenomenografisk metod. 

12 svensktalande män som var inneliggande 

på två psykiatrikliniker i Sverige. 

Ljudinspelade intervjuer gjordes, som sedan 

skrevs ned. Ålder: 28-65 år. 

Bortfall: inte dokumenterat. 

Det är av vikt att 

sjuksköterskan identifierar och 

styrker patientens egna coping 

strategier och involverade dem 

i omvårdvadsprocessen. 

Patienterna önskade att de fått 

mer stöd från 

sjukvårdspersonalen. 

Hög 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

2004 

Norge 

Cinahl 

 

Sneltvedt, T. Å vare i en 

relasjon der en 

opplever en 

annens smerte 

 

(How do nurses 

experience and 

cope with the 

depressed 

patients in 

agony?) 

Att beskriva hur 

sjuksköterskan 

uppfattade mötet 

med patienter 

som lider av svår 

depression, och 

sjuksköterskornas 

strategier att 

hantera deras 

upplevelser. 

Kvalitativ metod med fenomenologiskt 

tillvägagångssätt användes. 

Studien gjordes på tre allmänpsykiatriska 

avdelningar, en psykogeriatrisk avdelning 

och en akutavdelning. Sammanlagt deltog 

sju sjuksköterskor i studien. Alla hade 

specialistutbildning i psykiatri,och hade i 

genomsnitt arbetat inom psykiatrin i 12,5 

år. 

Bortfall: inte dokumenterat. 

Sjuksköterskan blev berörd av 

den deprimerade patientens 

lidande.Sjuksköterskan 

upplever ett stort ansvar för 

patienten. 

Genom att ha ett forum där 

sjuksköterskorna gavs 

möjlighet att uttrycka sina 

känslor, kunde det 

professionella omdömet 

utvecklas. 

Medel 

2007 

Sverige 

PsycINFO 

 

Wadell, K., 

Skärsäter, I. 

Nurses' 

experiences of 

caring for 

patients with a 

dual diagnosis 

of depression 

and alcohol 

abuse in a 

general 

psychiatric 

setting 

Att beskriva 

psykiatriska 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

omvårdnad av 

patienter med 

både depression 

och 

alkoholmissbruk 

En deskriptiv kvalitativ metod. 

Undersökningen ägde rum på tre 

psykiatriska avdelningar på två olika 

sjukhus i Sverige. Elva sjuksköterskor 

deltog (nio kvinnor, två män) med 

erfarenhet av att vårda patienter med flera 

sjukdomar. Ålder 33- 64 år. Tre 

sjuksköterskor var specialiserade i 

psykiatri. 

I intervjuerna ställdes öppna frågor, som 

ljudinspelades och skrevs ned ordagrant. 

Bortfall: inte dokumenterat. 

 

Att det var viktigt att 

bygga en förtroendefull 

relation för att möjliggöra 

samarbete med patienter, och 

att detta var grunden 

för fortsatt vård och 

behandling. Sjuksköterskorna  

behövde mer utbildning 

och kunskap för att uppnå den 

speciella kunskap som krävdes 

för att tillfredsställa de  

behov som denna patientgrupp 

behövde. 

Hög 

 

 

 

 

 



 

Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod     Bilaga C1 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

2008 

Canada 

PsycINFO 

 

 

 

Stacey. D., 

Menard. P., 

Gaboury. I., 

Jacobsen. M. , 

Sharif. F., 

Ritchie. L., 

Bunn. H. 

Decision-

making needs 

of patients with 

depression. A 

descriptive 

study 

 

Att utforska 

behovet av hjälp 

av att fatta beslut 

angående olika 

behandlingsaltern

ativ för 

depression. 

Semi-strukturerade frågeformulär som 

fylldes i individuell av deltagarna. 

Alla över 18 år, diagnostiserade depression 

eller bipolär sjukdom var inbjudna att delta. 

Exkluderade: om de inte kunde läsa och 

förstå engelska, diagnostiserad akut psykos. 

Totalt deltog 94 stycken: 69 med depression 

och 25 med bipolär sjukdom. Den typiske 

deltagaren var kvinna, medelålders, 

utbildad, skild/separerad, med begränsad 

inkomst. 

Bortfall: Det var nio deltagare som av de 

först 103 deltagarna som hoppade av pga. 

t.ex. ointresse i att fullfölja undersökningen, 

minnessvårighet eller ångest.  

 

Individer med depression vill 

ha en aktiv roll i 

beslutfattande.  

Åtgärder krävdes för att stödja 

patienter med depression att 

bli aktivt involverade i 

beslutsfattande för att uppnå 

önskad nivå av engagemang 

och kartlägga faktorer som 

bidrog till deras problem med 

att fatta beslut (t.ex. 

oinformerad, oklara val, utan 

stöd, låg motivation). 

Medel 

 

 


