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Sammanfattning:  Inom de närmsta decennierna kommer depression att rankas som 

den näst största sjukdomen globalt sett. Det är av största vikt att 
sjuksköterskan har kunskap om hälsofrämjande åtgärder under 
depression och arbetar förebyggande för att kunna möta och 
hantera denna utmaning. Därför var syftet med denna 
litteraturstudie att belysa hälsofrämjande åtgärder hos personer 
med depressiva symtom. Vetenskapliga artiklar söktes 
systematiskt i databaserna Pubmed, Cinahl och PsychInfo. Det 
resulterade i 18 artiklar som svarade mot syftet. I resultatet 
framkom tre teman: alternativa kommunikationskanaler, 
utbildning och fysisk aktivitet. Webb och IT som en 
kommunikationskanal mellan patient och vårdgivare hade 
positiva effekter vid depression, i form av symtomlindring och 
ökad följsamhet till läkemedel. Strukturerad utbildning och 
kunskap ledde till ökad förståelse och lindring av symtom samt 
att åtgärder inspirerade av kognitiv beteendevetenskap bidrog 
till symtomlindring. Vårdguider och arbetsböcker användes som 
hjälpmedel till egenvård. Fysisk aktivitet lindrade depressiva 
symtom för vissa men mest för dem där träning ingick i program 
som bestod av flera delar. Hälsofrämjande åtgärder före och 
under depression bör vara sammansatta, strukturerade och 
individanpassade. Det finns ett behov av forskning kring hur 
sjuksköterskor kan ha terapeutiska relationer till patienten via 
webben då det tillhör framtidens vård.   
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largest disease globally. It is essential that the nurse has 
knowledge of health promotion for depression and works 
proactively to meet and deal with this challenge. Therefore, the 
purpose of this study was to shed light on health promotion in 
people with depressive symptoms. Scientific articles were 
searched systematically in the databases PubMed, Cinahl and 
PsychInfo. This resulted in 18 articles that met the purpose. The 
results revealed three themes: alternative channels of 
communication, education and physical activity. Web and ICT 
as a channel of communication between patient and caregiver 
had positive effects on depression, in terms of symptom relief 
and increased adherence to medications. Structured training and 
knowledge led to increased understanding and alleviation of 
symptoms, and that cognitive behavioral-inspired interventions 
contributed to the symptoms. Care guides and workbooks were 
used as assistance to self-care. Physical activity did relieve 
depressive symptoms for some, but as most of them where 
training was included in a program which consisted of several 
parts. Health promotion before and during depression should be 
composed, structured and individualized. There is a need for 
research on how nurses can have therapeutic relationship with 
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Inledning 
Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2012) beräknas ca 350 miljoner människor i 
världen lida av depression. Depression är en folksjukdom som drabbar alla åldrar. 
Någon gång under livet kommer 25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män i Sverige 
drabbas av en behandlingskrävande depression (Socialstyrelsen, 2010). Den största 
ökningen i psykisk ohälsa ses hos ungdomar och unga vuxna (Socialstyrelsen & Statens 
folkhälsoinstitut, 2012). 
 
Sobocki, Lekander, Borgström, Ström och Runeson (2007) beskriver en fördubbling i 
kostnaderna för depression mellan år 1997-2005 i Sverige, från 1.7 miljarder euro till 
3,3 miljarder euro. De konstaterar att depression har blivit ett folkhälsoproblem som 
berör individer, hälso- och sjukvård och beslutsfattare. I Folkhälsorapporten från 2009 
(Socialstyrelsen, 2009) framkommer det att diagnoser som innefattar psykisk ohälsa hör 
till några av de vanligaste diagnoserna som kräver sjukskrivning.   
 
Skärsäter (2010) beskriver vikten av att upptäcka depression så tidigt som möjligt, 
eftersom personenens funktion då inte hinner sänkas lika mycket och personen besparas 
mycket lidande. En lindrig depression kan med tiden gå över i en djup depression om 
inte adekvat behandling sätts in. Personer som tidigare haft depression behöver kunskap 
om symtom så dessa kan kännas igen och så att behandling kan sättas in så fort som 
möjligt (Skärsäter, 2010). I lägesrapporten för hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
från 2011 (Socialstyrelsen, 2011) kan det inte nog poängteras hur mycket det behöver 
satsas på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. I 
Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) står 
det att sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera och förebygga hälsorisker, kunna 
lyfta patientens egna resurser samt undervisa och stödja patienter med målet att främja 
hälsa och förebygga ohälsa. I en WHO-rapport (2013) framkommer det att det idag 
finns kunskap om vad som skulle fungera i det hälsofrämjande arbetet med psykisk 
ohälsa, men utmaningen består i att implementera kunskapen ute i verksamheterna. 
 
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar de närmsta decennierna och 
sjuksköterskan behöver kunskap om vilka hälsofrämjande åtgärder som finns 
tillgängliga vid depressiva symtom för att kunna möta dessa.  
 

Bakgrund 

Omvårdnad 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2009) är målet med omvårdnad att 
personen som vårdas ska vara så oberoende och självständig som möjligt samt uppleva 
hälsa. En god omvårdnad bedrivs när personen får vård utifrån sina behov och 
omvårdnaden är säker och anpassad efter den specifika situationen (SSF, 2009). Enligt 
omvårdnadsteoretikern Hildegard Peplau är målet med omvårdnaden att patienten ska 
lära sig möta och bearbeta sina hälsoproblem i sin livssituation (Peplau i Rooke, 1995). 
Detta uppnås med hjälp av en terapeutisk interpersonell process mellan patient och 
sjuksköterska där processen har ett undervisande syfte. Denna terapeutiska och 
undervisande mellanmänskliga process är en central del i omvårdnaden (Peplau i 
Rooke, 1995; Peplau i Eide & Eide, 2009). Utgångspunkten är patientens upplevelser, 
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erfarenheter och vilken påverkan sjukdomen har på patienten (Peplau i Merritt & 
Procter, 2010). Patienten och sjuksköterskan blir här jämställda och ingår ett samarbete 
(Peplau i Merritt & Procter, 2010). För att omvårdnaden ska bli så optimal som möjligt 
är det viktigt att utvecklingen av relationen mellan sjuksköterska och patient är i 
centrum (Peplau i Eide & Eide, 2009). För att omvårdnaden ska fungera terapeutiskt är 
det viktigt att patienten har kunskap om vad sjukdomen innebär (Peplau i Eide & Eide, 
2009). 
 
Patientundervisning är en viktig del i sjuksköterskans arbete för att främja hälsa. För 
patienten bidrar information till ökad tillfredsställelse och ger även effekter i form av 
tidigare tillfriskande, mentalt välbefinnande och mindre smärta (Ehnfors, Ehrenberg och 
Thorell, 1998). Genom patientutbildning kan sjuksköterskan enligt Skärsäter (2010) 
informera och påverka patientens livsstil och beteende för att på så vis främja hälsa eller 
motverka sjukdom. Detta kan göra att personen känner igen symptom tidigt och får 
kunskap om vilka hanteringsstrategier som finns och vilka effekter de har. Då får 
patienten en ökad förmåga att hantera problem i vardagen och skapa möjlighet att 
förändra sin situation (Skärsäter, 2010). Det finns forskning som visar att stöd- och 
utbildningsprogram för deprimerade patienter i primärvården förbättrar 
behandlingsutfallet och funktionsnivån (Skärsäter, 2010). Sjuksköterskan kan ge 
patienten ökad kunskap genom att stödja patienten till att använda internet för att söka 
kunskap (Sävenstedt, 2009). IT skapar möjligheter genom att erbjuda nya sätt att 
hantera och kommunicera information på och nya sätt för bearbetning av den (Ruland, 
2002). Möjligheten att söka information på webben har utvecklats snabbt de senaste 
åren. Informationen har blivit mer tillgänglig och patienten kan idag själv söka 
information rörande den egna hälsan (Ruland, 2002). Samtidigt skapar IT och internet 
förutsättningar för nya stöd- och kommunikationsmöjligheter för patienter sinsemellan. 
Det gör det lättare för patienter att kommunicera med varandra, exempelvis via 
diskussionsforum för specifika sjukdomar (Ruland, 2002). Ett sådant forum håller sig 
exempelvis uppdaterat om den senaste forskningen. Det ses som en resurs för 
vårdpersonal ur ett forskningsperspektiv samtidigt hjälper det vårdpersonal som vill lära 
sig mer om sjukdomar från ett patientperspektiv (Ruland, 2002). Ruland (2002) 
beskriver att informatik handlar om att förena informationsvetenskap med 
datorteknologi (IT). När det kopplas till en speciell disciplin eller yrkesutövning 
benämns det efter ämnet, informatik som exempelvis är kopplat till omvårdnad kallas 
vårdinformatik (Ruland, 2002).   
 
Handledning och undervisning är centrala begrepp i Peplaus omvårdnadsstruktur samt 
relationen mellan patient och sjuksköterska. Rooke (1995) beskriver att Peplaus relation 
mellan sjuksköterska och patient kan ses i fyra faser. Sjuksköterskan är i alla faser 
stödjande och undervisande. Peplau beskriver också att sjuksköterskan under denna 
process antar olika roller (Peplau i Rooke, 1995). Två av dessa roller kallas för 
resursperson och undervisare. Vid rollen som resurs förmedlar sjuksköterskan 
hälsoinformation till patienten och kan fungera som tolk. Sjuksköterskan har kunskapen 
och informationen kring patienten och ska förmedla denna. Den undervisande rollen 
återkommer i alla rollerna. Peplau anser att undervisningen skall utgå från patientens 
erfarenhet och anpassas efter den kunskapsnivå som patienten befinner sig på. Det 
poängteras att det är patienten som skall finna möjligheterna och upptäcka vilka val som 
kan förändra dennes situation. Här ses en tredje roll där sjuksköterskan är rådgivare eller 
fungerar som handledare (Peplau i Rooke, 1995). Sjuksköterskan ska även i denna roll 
främja för en miljö där patienten kan bearbeta sina upplevelser, samt vara 
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uppmuntrande och guida patienten mot utveckling och förändring (Peplau i Merritt & 
Procter, 2010).  
 

Hälsofrämjande omvårdnad  
Enligt Skärsäter (2010) är sjuksköterskans roll vid depression att stödja patienten till att 
genomföra förändringar som har hälsa som mål samt att stödja patienten till att få 
tillbaka god funktion. Sjuksköterskan har även till uppgift att bidra till ökad livskvalitet 
hos patienten och arbeta för att reducera risker för återinsjuknande. 
Omvårdnadsåtgärderna bör utgå från ett holistiskt synsätt och att det kan inkludera 
motivation till träning för att stärka personens funktionsförmåga, uppmuntran till en 
balanserad dygnsrytm eller fysisk aktivitet (Skärsäter, 2010). Samtal mellan patient och 
sjuksköterska kan fokusera på vardagsaktiviteter eller information om detta. Genom 
strukturstödjande insatser kan patienten träna på att ta hand om sin hälsa. Det kan 
handla om att äta rätt eller att motionera. Här är egenvård en viktig faktor, patienten kan 
själv agera så att välbefinnandet ökar. Vid depression befinner sig patienten i en utsatt 
situation och sjuksköterskan måste möta personen där hon eller han är just nu och hjälpa 
patienten att bearbeta sin erfarenhet (Skärsäter, 2010). Peplau genom Rooke (1995) 
förklarar att patienten behöver känna sig accepterad precis som hon eller han är. När 
sjuksköterskan skapar förutsättningar för detta och patienten kan uttrycka sina känslor 
leder det till individuell växt och utveckling hos patienten. Det kan även uttryckas som 
att den psykiska smärtan som patienten upplever måste bemötas och inte får 
bagatelliseras (Skärsäter, 2010). Patientens oro ska tas på allvar och sjuksköterskan ska 
visa förståelse för att det är svårt. Det är av vikt att i mötet skapa förtroende och tillit för 
att kunna stödja patienten (Skärsäter, 2010). 
 
Svedberg, Jormfeldt, Fridlund och Arvidsson (2004) beskriver hur patienter i svensk 
psykiatrisk hälso- och sjukvård ser på hälsa. I studien framkommer det att autonomi, 
deltagande i ett socialt sammanhang och att känna meningsfullhet är viktiga aspekter av 
hälsa. Dessa tre delar hänger ihop. Patienterna framhåller att känslan av tillfredställelse 
och harmoni samt att kunna se mening med sitt liv är vad hälsa verkligen handlar om. I 
studien av Jormfeldt, Svedberg, Fridlund och Arvidsson (2007) framkommer det att 
sjuksköterskan anser att hälsa kan uppnås trots svåra sjukdomstillstånd och att smärta 
och hälsa faktiskt kan finnas samtidigt, tillsammans med en känsla av harmoni. Hälsa är 
därmed inte samma sak som frånvaro av sjukdom. Detta är själva kärnan i Katie 
Erikssons ”hälsokors”, där frånvaro av sjukdom inte automatiskt innebär hälsa och en 
person som har sjukdom kan uppleva hälsa (Eriksson, 1988).  
Antonovskys salutogena modell fokuserar på de resurser som finns hos människan, så 
kallade friskfaktorer. Detta gör att fokus automatiskt hamnar på vad som fungerar 
istället för vad som inte gör det (Antonovsky i Skärsäter, 2009). Dessa friskfaktorer är 
resurser och kan ses i form av stöd från närstående, möjlighet till träning eller patientens 
självkänsla (Langius - Eklöf, 2009).  
En hälsofrämjande åtgärd kan definieras som en åtgärd som syftar till att behålla eller 
stärka en persons fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (Socialstyrelsen, 2009a). 
SSF (2008) anser att en hälsofrämjande omvårdnad är grundad på en holistisk-
existentiell bas tillsammans med en humanistisk människosyn. Det centrala är att förstå 
den andres livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande istället för att fokusera på 
diagnos eller sjukdom. En hälsofrämjande omvårdnad utgår från ett möte där dialog, 
delaktighet och jämlikhet är det centrala (SSF, 2008). Sjuksköterskan ska basera sina 
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omvårdnadsåtgärder på hälsofrämjande strategier men även på empowerment (Svedberg 
et al., 2004).  
Att främja hälsa eller förebygga ohälsa kan uppnås genom att sjuksköterskan 
identifierar och förebygger hälsorisker, eventuellt motiverar till förändrad livsstil 
(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan kan även identifiera och bedöma patientens 
resurser och förmåga till egenvård eller undervisa patienten, individuellt eller i grupp, i 
syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa. Sjuksköterskan kan arbeta för att förhindra 
uppkomst av komplikationer rörande sjukdom, vård eller behandling (Socialstyrelsen, 
2005).  
 
Prevention som ett samlat begrepp syftar till att påverka livsstilsfaktorer (SSF, 2008). 
Enligt Socialstyrelsen (2009b) finns det två typer av prevention, primärprevention och 
sekundärprevention. Primärprevention innebär att en förebyggande åtgärd sätts in för att 
undvika uppkomst av exempelvis sjukdom eller psykiska problem. Detta kan ske på 
både grupp- och individnivå. Sekundärprevention handlar om att hindra en negativ 
utveckling av exempelvis ett psykiskt problem. Sekundärprevention är även aktuellt när 
målet är att förebygga återinsjuknande eller att ett latent sjukdomstillstånd utvecklas till 
en klinisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2009b). SSF (2008) beskriver även en tredje typ av 
prevention, den tertiära. Den har till syfte att minska de begränsningar som en 
funktionsnedsättning kan åstadkomma (SSF, 2008). Munoz, Beardslee och Leykin 
(2012) menar att depression idag kan förebyggas men att hälso- och sjukvården måste 
tillhandahålla evidensbaserade åtgärder för detta. Då krävs det att riskgrupper 
identifieras och att evidensbaserade åtgärder som tros ha störst effekt testas. Dessa 
åtgärder kan fokusera på prevention av symptom samt att minska de depressiva 
symptomen när inte alla kriterier för egentlig depression uppfyllts för diagnos (Munoz 
et. al., 2012).  
 

Depression  
Stycket nedan är ett citat ur en dikt som beskriver upplevelsen av depression. 
Du saknar att aldrig kunna känna dig lycklig, Du saknar att aldrig kunna känna empati. 
Du orkar inte leva såhär men vet ingen lösning, Du orkar inte leva om det aldrig tar 
slut. Du vill innerst inne leva lyckligt, Du vill samtidigt också bara dö. 
(Lindell, 2011) 
Dikten i sin helhet finns att läsa i bilaga A. 
 
Som dikten beskriver är självmordstankar eller livsleda något som kan finnas med vid 
depression, som vanliga symptom. Suicid är den allvarligaste konsekvensen av 
sjukdomen (Skärsäter, 2010). En depression upplevs mycket individuellt med skillnader 
i symptomen, hur allvarliga de är och i vilken utsträckning de finns. Allt beror på hur 
individens sjukdomsbild ser ut (Skärsäter, 2010). Personer med depression kan känna 
tomhet, oro och hopplöshet. Även skuld, hjälplöshet och irritation kan förekomma 
(National Institute of Mental Health [NIMH], 2011). I studien av Woodgate (2006) 
beskriver ungdomar sina upplevelser av depression med ord som ”mardröm”, ”helvete” 
och ”berg- och dalbana”. Känslor som finns är trötthet, ensamhet och ilska. 
Ungdomarna lever med en ständig rädsla som handlar om att inte få hjälp eller att inte 
klara av situationen. Skärsäter (2009) beskriver depressionen som ett liv i svart och vitt 
vilket efterhand blir gråare. Ångest kan förekomma, likaså rubbningar i sömnen och 
förändrad aptit. Skärsäter (2010) beskriver att lust och ork inte finns i lika stor 
utsträckning som tidigare och att de enklaste vardagssysslorna är svåra att genomföra. 
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En negativ självbild är också vanligt förekommande. Enligt Skärsäter (2009) kan 
kognitiv påverkan visa sig som koncentrationssvårigheter eller att minnet inte är lika bra 
som tidigare. Det som tidigare stärkt ens identitet kan i stället vara det som leder till 
känslor av misslyckande.  
Egentlig depression är ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan innebära att den 
drabbade personen får stora till mycket stora svårigheter i att klara sin vardag med 
nedsatt livskvalitet som följd (Socialstyrelsen, 2010). Den egentliga depressionen är ett 
medicinskt tillstånd som kan vara lindrigt, måttligt eller svårt. Den lindriga 
depressionen kan djupna och övergå i en svår depression. Sjukdomen påverkar 
personens tankar, beteende, känsloliv och den allmänna psykiska hälsan (Skärsäter, 
2010). För diagnosen depression krävs att symptomen nedstämdhet med eller utan 
minskat intresse för omgivningen ska ha funnits under större delen av dagen, så gott 
som dagligen under minst två veckor (Skärsäter, 2010). 
 
Vad depressioner beror på är ännu inte känt. Däremot finns det kännedom om faktorer 
som ligger bakom depression och hur de hänger ihop (Agerberg, 2011). Det inte går att 
förklara eller förstå alla depressioner utifrån någon generell teori. Däremot är viktiga 
faktorer i en förklaringsmodell arv och miljö, vilket kan beskrivas som individuell 
sårbarhet och omgivningsfaktorer. Denna sårbarhet varierar mellan individer och kan 
bero på den nedärvda genetiken och/eller upplevelser i barndomen som lämnar sår i vårt 
psyke (Åsberg i Agerberg, 2011). Stress- sårbarhetsmodellen är en slags tankemodell 
(Agerberg, 2011) som omfattar en persons sårbarhet, stresskänslighet och om det finns 
skyddande faktorer. Den biologiska sårbarheten kan ha olika orsaker såsom genetiska 
eller så kan sårbarheten ha uppkommit på grund av psykosociala orsaker men även till 
följd av skador eller sjukdomar i det centrala nervsystemet (Skärsäter, 2009). Alla är 
någon gång under livet med om påfrestande händelser, vilka skapar stress hos personen. 
Då inte alla utvecklar depression tänker sig forskarna inom detta område sig ett samspel 
mellan stress och sårbarhet, ett samspel som kan se ut på olika sätt. Om det finns en 
ökad sårbarhet så krävs det inte lika mycket stress för att utveckla depression. Är 
sårbarheten mindre så krävs det mer stress för att sjukdomen ska utvecklas (Agerberg, 
2011).   

Problemformulering 
Inom de närmsta decennierna kommer depression rankas som den näst största 
sjukdomen i världen. Vårt samhälle måste agera och vidta åtgärder för att reducera 
depression till lägsta möjliga nivå. Det är av största vikt att sjuksköterskan har kunskap 
om hälsofrämjande åtgärder vid depressiva symtom och arbetar förebyggande för att 
kunna möta och hantera denna utmaning på bästa sätt. 

Syfte 
Syftet var att belysa hälsofrämjande åtgärder hos personer med depressiva symtom. 

Metod 
Litteraturstudien genomfördes enligt Friberg (2006) samt Forsberg och Wengström 
(2008). Till kvalitetsgranskningen användes bedömningsmallar av Olsson och Sörensen 
(2011) där en kvantitativ och kvalitativ bedömningsmall användes. Kvaliteten på 

5 
 



artiklarna graderas mellan I-III, där grad I är den högsta vetenskapliga kvaliteten och 
grad III är den lägsta vetenskapliga kvaliteten.    

Datainsamling 

Den inledande litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsychInfo 
i syfte att få en översikt över det aktuella forskningsområdet (Östlundh, 2006). Den 
inledande litteratursökningen redovisas inte utan sågs som en förberedelse för den 
egentliga datasökningen. Sökord som användes i den inledande och utforskande 
litteratursökningen var: nursing interventions, mood disorder, care actions, caring, 
depression, nurse - patient interactions, mental health nursing, therapeutic intervention, 
patient satisfaction, mental disorders, support, encounter, supportive actions, 
communication, nurse approach, nurse behaviour. Dessa sökord kombinerades på olika 
sätt men ledde inte till någon givande datasökning. Däremot framkom sökorden för den 
egentliga datasökningen. Sökorden redovisas i tabell 1 för att ge en översiktlig bild av 
hur de har använts i databaserna. Söktekniken trunkering användes vid vissa sökord för 
att nå olika böjningsformer av just de orden (Östlundh, 2006).  
 
 
Tabell 1. Sökordsöversikt 
           
 
Sökord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject heading 
list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

Depression Depression [mesh] 
Depression (fritext) 

Depression 
[MH] 
[fritext] 

Depression 
 

Förebygga och 
begränsa 

Prevention and control 
[subheading] 

Prevention and 
control 
[subheading] 

 

Nurs* Nurs*  
[i title / abstract] 
[fritext] 

Nurs* 
[i abstract] 
[fritext] 

Nurs* 
[i abstract] 
[fritext] 

Hälsofrämjande Health Promotion 
[mesh] 

Health Promotion 
[MH] 

Health 
promotion 
[SU Exact] 

Allvarlig/ 
Djup/Svår/ 
Egentlig 
depression 

  Major 
depression 
[SU Exact] 

Vård Care* 
[fritext] 

Care 
[fritext] 

Care 
[fritext] 

Förebygga   Prevention 
[fritext] 

Främjande av 
psykisk hälsa 

 Mental health 
promotion  
[MH] 
[Saba CCC] 
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Såväl inklusionskriterier som exklusionskriterier valdes utifrån syftet (Friberg, 2006). 
 
Inklusionskriterier: artiklarna skulle vara publicerade mellan 2003-2013, de skulle vara 
på engelska och de skulle vara vetenskapliga. De skulle även handla om depression, 
prevention eller prevention and control, nurse eller care, health promotion eller mental 
health promotion.  
 
Exklusionskriterier: depression i samband med graviditet och föräldraskap, depression 
som utlösts av någon somatisk sjukdom eller olika typer av funktionsnedsättningar 
(varken fysiska och psykiska), äldre populationen 65+, personer som bodde på 
ålderdomshem, depression till följd av naturkatastrof, krigstillstånd eller obearbetat 
sorgearbete. Vidare exkluderades artiklar vars fokus låg på depression hos utsatta 
minoritets- invandrar- eller stigmatiserade samhällsgrupper, inneliggande patienter på 
sjukhus och sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter som var deprimerade. 
Exklusionen gjordes manuellt.  
 
Till en början genomfördes nio datasökningar men efter att syftet justerats under 
arbetsprocessen gjordes dessa nio sökningar om. Detta för att kunna försäkra sig om att 
inga artiklar missats på grund av justeringen av syftet. Totalt genomfördes 18 
sökningar. Av dessa 18 sökningar gav 13 stycken resultat, antingen i urval ett eller urval 
två och det är dessa 13 sökningar som finns redovisade i sökhistoriken, se bilaga B1-B3 
tabell 2. Fyra artiklar påträffades i flera sökningar, men redovisas enbart där artikeln 
påträffades först.  
I alla databaser användes de booleska operatorerna AND och OR för att på olika sätt 
kombinera sökorden (Östlundh, 2006). Den booleska operatorn NOT användes inte på 
grund av att träffarna blev för få. Samma tillvägagångssätt användes i alla tre 
databaserna. Alla titlar lästes inledningsvis för se om de svarade mot syftet, vid oklara 
fall lästes också abstract. En del artiklar fanns inte tillgängliga online utan fick beställas.  
Totalt lästes 325 abstract, 151 artiklar gick vidare till urval ett där de till att börja med 
lästes mer översiktligt och de artiklar som inte svarade mot syftet sorterades bort.  
De artiklar som fanns kvar kvalitetsgranskades enligt Olsson och Sörensen (2011). Vid 
kvalitetsgranskningen betygsattes varje del av artikeln och en totalsumma räknades ihop 
som dividerades med maxpoängen. Detta gav en procentsats där >80% motsvarade grad 
I, >70% grad II och >60% grad III.  Artiklar av grad I bedömdes ha en hög vetenskaplig 
kvalitet, artiklar av grad II hade en medelhög vetenskaplig kvalitet och de av grad III 
hade den lägsta vetenskapliga kvaliteten. 
Till en början var 20 artiklar kvalitetsgranskade och klara för databearbetning, men två 
artiklar togs bort under analysfasen då de befann sig längre ifrån syftet än vad som 
tidigare uppfattats. Resterande artiklar hamnade i urval två och det var dessa 18 artiklar 
som resultatet baserades på. 
 

PubMed-sökning 
I PubMed användes följande avgränsningar: abstract available, publication dates: 10 
years, language: english. Meshtermer med förvald underrubrik i kombination med 
fritext användes och sökorden skulle finnas i titel, abstract och i övrig text. PubMed-
sökningarna gav sju artiklar till urval två.  
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Cinahl-sökning 
I Cinahl användes följande avgränsningar: 2003-2013, research article, language: 
english. Huvudrubrik (MH) med förvald underrubrik användes i kombination med 
fritext. Sökorden skulle finnas i abstract men också i all övrig text. Cinahl-sökningarna 
gav tre artiklar till urval två och resultatet. 
 

PsychInfo-sökning 
I PsychInfo användes följande avgränsningar: peer reviewed, journal article, language: 
english, 2003-2013. Exakta ämnesord (SU Exact) användes med förvald underrubrik i 
kombination med fritext. Sökorden skulle finnas i abstract och all övrig text. 
Sökningarna i PsycInfo gav åtta artiklar till urval två. 

Databearbetning 
Till att börja med skrevs de 18 artiklarna in i artikelöversiktstabellerna. Kvantitativa, 
kvalitativa och kvantitativa/ kvalitativa artiklar var för sig för att skapa en 
lättöverskådlig bild över vilka artiklar som valts ut till resultatet. Dessa artiklar 
redovisas i bilaga C-E, tabell 3-5. 
Resultatartiklarna lästes igenom flera gånger och stödanteckningar gjordes över vad 
som var kännetecknande för respektive artikel (Friberg, 2006). Detta gjordes enskilt för 
att sedan diskuteras gemensamt. Under diskussionerna framkom många tänkbara teman 
som under analysfasen kom att ändras ett flertal gånger. Efter många diskussioner 
framkom det tre slutgiltiga teman: alternativa kommunikationskanaler, utbildning och 
fysisk aktivitet. Dessa tre teman försågs med varsin färg för att enkelt kunna sortera in 
rätt artikel under rätt tema. Inledningsvis hade alla artiklarna varsin färg som visade 
vilket det primära temat var. Artiklarna lästes flera gånger för att se om de kunde passa 
under något ytterligare tema, vilket en del gjorde. Detta arbetssätt underlättade 
resultatskrivandet genom att varje tema lyftes fram.  
Under resultatskrivandet avstannade analysprocessen då inga fler kopplingar mellan 
artiklarna kunde hittas. Artiklarna lästes därför igen för att hitta nya gemensamma 
nämnare. Här framkom fler kopplingar och vinklingar av teman vilket gynnade det 
redan skrivna resultatet. Dessa nya kopplingar diskuterades tills ömsesidig förståelse 
nåddes.    
 

Resultat  

Alternativa kommunikationskanaler 
I studierna av Simon, Ralston, Savarino, Pabiniak Wentzel och Operskalski (2011) och 
Lin, Moyle, Chang, Chou och Hsu (2008) sågs en ökad följsamhet till behandling med 
antidepressiva läkemedel och deltagarna kände sig nöjdare med behandlingen. Lin et. al. 
(2008) använde sig av en psykopedagogisk utbildning för deprimerade patienter som via 
dator skulle öka patienternas kunskaper om depression, vikten av behandling, effekter 
av medicinering samt effektiva copingstrategier. I interventionsgruppen sågs bättre 
följsamhet till medicinering. Deltagarna kunde vända negativa tankar till positiva, blev 
mer aktiva i hanteringen av depressionen, fick ökad insikt samt en bättre förståelse för 
sjukdomens komplexitet. Deltagarna kunde acceptera det faktum att de var deprimerade 
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och de kunde identifiera symtom. De blev också mer medvetna om vikten av att ta hjälp 
av hälso- och sjukvården för att hantera sjukdomen. Vidare var de mer aktiva i 
behandlingen av den och slutligen fick de en ökad medvetenhet och de tog ett ökat 
ansvar för sin hälsa (Lin et. al., 2008). I studien av Simon et. al. (2011) undersöktes 
behandling mot depression i form av kontakt med psykiatrisjuksköterska via ett 
elektroniskt journalsystem, kontakten skedde online på internet. Målet var att minska 
depressionen, öka följsamheten till medicinering samt öka patienternas användning av 
hälso- och sjukvården. Psykiatrisjuksköterskan utgick från den unika individens behov 
och arbetade strukturerat vilket ledde till förbättring i depressionen och gav en ökad 
följsamhet till läkemedelsbehandling (Simon et. al., 2008). Exempel på 
individanpassade åtgärder mot depression som förmedlas via dator ses hos Levesque, 
Van Marter, Schneider, Bauer, Goldberg, Prochaska och Prochaska (2011). I den 
studien användes ett skräddarsytt datorsystem (CTI) som var baserat på en individuell 
beteendeförändringsmodell, den transteoretiska modellen (TTM). Interventionen var 
anpassad efter vart personen befann sig i förändringsprocessen för att interventionen 
skulle bli individanpassad och på så sätt minska deras depression. Deltagarna 
intervjuades för att kunna identifiera vart de befann sig i förändringsprocessen 
(Levesque et. al., 2011). Deltagarna fick via datorsystemet feedback på vilken nivå de 
befann sig på samt information om fördelar med att använda effektiva metoder för att 
förebygga eller behandla depression. Deltagarna använde även en arbetsbok som 
innehöll information och individanpassade övningar (Levesque et. al., 2011). Störst 
förbättring i depressionen sågs hos personer med måttlig till svår depression och hos de 
som inte hade tankar på att förändra sitt beteende eller hos de som övervägde förändring 
(Levesque et. al., 2011). Resultatet i studien av Kim, LeBlanc, Michapoulos, Azocar, 
Ludman, Butler och Simon (2011a) talade delvis emot betydelsen av individanpassade 
åtgärder då telefonkontakt med vårdgivare som syftade till att hjälpa patienten att delta i 
och fortsätta behandling i den mentala hälsovården inte visade någon signifikant 
skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp. Däremot så hade interventionsgruppen 
fler besök i den mentala hälso- och sjukvården vilket tyder på att de fångades upp 
tidigare via samtalen med vårdpersonalen som då kunde hänvisa dem till rätt vårdaktör 
(Kim et. al., 2011a). Interventionen var i studien av Morgan, Jorm och Macinnon (2012) 
inte individanpassad och riktade sig till personer som inte till fullo nådde upp till 
diagnosen egentlig depression men hade depressiva symtom. Interventionsgruppen 
erhöll här så kallade ”Mood Memos” via automatiska e- post meddelanden som innehöll 
råd om självhjälpsstrategier. En signifikant skillnad sågs mellan interventions- och 
kontrollgrupp, där interventionsgruppen hade en något lägre av grad symtom.  
 

Utbildning 
Det strukturerade arbetssätt som används vid kognitiv beteende terapi (KBT) var en 
viktig faktor som gav goda resultat för deltagarna i studierna av Vuthiarpa, 
Sethabouppha, Soivong och Williams (2012), Fletcher, Lovell, Bower, Campbell (2005) 
och Kim, Kim och Park (2011b). Deltagarna i studien av Vuthiarpa et. al. (2012) kunde 
till följd av KBT-programmet tidigare identifiera symtom i form av negativa tankar. 
Detta ledde till att studenterna kunde göra något åt tankarna och de mådde på så vis 
bättre. Utöver symtomförbättring hos studenterna sågs även en förbättrad social- och 
anpassningsförmåga och programmet stärkte även relationerna till deltagarnas familjer 
och vänner. Vidare gav programmet deltagarna kunskap och färdigheter som de kunde 
använda sig av när de kämpade med sina symtom. I studien av Fletcher et. al. (2005) 
innehöll självhjälpsmanualens ena del KBT-interventioner, dessa gjorde att deltagarna 
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kände sig mer tillfreds och de ansåg sig ha god nytta av den. Även Kerr, Caparosa, 
Stein, Sieber, Abascal, Norman och Patrick (2008) baserade sin arbetsbok på KBT, 
arbetsboken hade tillsammans med programmets övriga åtgärder god effekt i form av 
minskat antal depressiva symtom hos deltagarna.  Kim et. al. (2011b) undervisade 
högskolestudenter med hjälp av sitt strukturerade KBT-program, depressionen 
minskade hos interventionsgruppen, likaså minskade förekomsten av självmordstankar. 
Undervisningen leddes av psykiatriker och psykiatrisjuksköterska. Även i studien av 
Lin et. al. (2008) användes ett strukturerat arbetssätt. Där genomgick deltagarna en 
psykopedagogisk utbildning som bestod i att förse deltagarna med information och 
material relaterat till depression. Utbildningen ledde till att patienterna fick en ökad 
följsamhet till sin medicinering, bättre förståelse för sin sjukdom och de tog ett större 
ansvar för sin hälsa till följd av den ökade medvetenheten (Lin et. al., 2008).   
Vårdpersonal kunde genom utbildning främja hälsa hos deprimerade personer (Moreno, 
Saravanan, Levav, Kohn & Miranda., 2003; Chung, Klein, Silverman, Corson - Rikert, 
Davidson, Ellis & Kasnakian, 2011). Sjuksköterskor fick utbildning i att upptäcka och 
behandla deprimerade personer och kunde genom den öka sin förmåga att upptäcka 
depression. Störst framsteg sågs i sjuksköterskans förmåga att tillhandahålla stödjande 
terapi för denna patientgrupp (Moreno et. al., 2003). I studien av Chung et. al. (2011) 
pågick ett projekt som syftade till att effektivisera högskolornas arbete med att 
identifiera deprimerade studenter och ge studenterna möjlighet att komma under 
behandling inom rimlig tid. Detta genomfördes på ett systematiskt vis genom 
användning av Chronic Care Model (CCM). Modellen inkluderade samarbete med 
primärvården som utförde systematisk depressionsscreening, övervakade symtom hos 
studenter under behandling, utförde planering samt genomförde ett förebyggande 
uppföljningssystem. Detta gjordes tillsammans med övervakning av allvarliga symtom 
hos studenterna och behandlingen anpassades efter behov. Utveckling och 
dokumentering av mål för studenternas egenvård planerades i syfte att få studenterna att 
delta i aktiviteter som främjade tillfrisknandet. Projektet lyckades mycket bra och 
många deprimerade studenter kunde identifieras och påbörjade behandling (Chung et. 
al., 2011).  
Kunskap om självhjälpsstrategier rankades högt i studien av Fletcher et. al. (2005). Här 
fick personer i kö till psykologisk terapi skriftlig kunskap om dessa strategier i form av 
en fickformats manual som skulle hjälpa personer med depression att hantera sin 
sjukdom. Manualen innehöll generella råd om livsstil, vilken professionell hjälp som 
fanns att tillgå samt tillgängliga behandlingar för depression, men även konkret 
egenvård i form av avslappning och problemlösning. Ungefär 95 % - 98 % av 
deltagarna i studien av Jorm, Morgan och Wright (2010) ansåg det vara viktigt att ta sig 
tid för avslappning då det rankades som en viktig faktor för att må bättre, uppfattningen 
delades av ungdomarna såväl som de professionella vårdgivarna. McGrady, Brennan 
och Lynch (2009) tog i sin studie precis som Fletcher et. al. (2005) också upp 
avslappning och problemlösning som metoder för att hantera sin depression. Deltagarna 
genomgick ett grupprogram där de fick både skriftlig och muntlig kunskap om ämnet 
depression, deltagarna fick även informationen på CD. I interventionsgruppen minskade 
depression och antalet besök i hälso- och sjukvården minskade. Att självhjälpstrategier 
var till hjälp vid depression styrks i studien av Jorm, Griffiths, Christensen, Korten, 
Parslow och Rodgers (2003) där en vårdguide med bland annat självhjälpsstrategier 
rankades bättre och åtgärder vidtogs oftare hos interventionsgruppen, då i huvudsak i 
form av självhjälpsstrategier. Interventionsgruppen rankade fler åtgärder som 
hjälpsamma. I studien av Morgan et. al. (2012) uppmuntrades deltagarna att använda 
självhjälpsstrategier genom automatiska e- post meddelanden från hälso- och 
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sjukvården. Dessa självhjälpsstrategier hade tagits fram av experter inom depression 
men här sågs dock enbart en liten signifikant skillnad i symtomförbättring med fördel 
för den aktiva gruppen. Levesque et. al. (2011) hade i sin studie delvis använt sig av en 
arbetsbok vars innehåll var anpassat efter vart personen befann sig i 
förändringsprocessen. Arbetsboken innehöll information och övningar om hur negativa 
tankar kunde upptäckas och minskas samt hur andelen trevliga och lustfyllda aktiviteter 
kunde ökas. Kerr et. al. (2008) använde många åtgärder i sitt program, arbetsbok var en 
av dessa. Arbetsboken hette ”Mood Mastery Guide” och var ett komplement till 
telefonrådgivningen som deltagarna fick. Boken tog bland annat upp målsättning, hur 
negativa tankebanor kunde brytas, hantering av relationer och hur framstegen kunde 
vidhållas. Detta bidrog till att minska deltagarnas symtom av depressionen (Kerr et. al., 
2008). I studien av Beardslee, Gladstone, Wright och Cooper (2003) sågs en förbättring 
i graden av symtom och deltagarna mådde bättre när deltagarna fick utbildning.  
En informationskampanj på högskolor i form av vykort och planscher som informerade 
om depression och dess behandlingar ledde till att studenterna lättare kunde känna igen 
symtom (Merritt et. al., 2007).  
 

Fysisk aktivitet 
Program som riktade in sig på många faktorer hos deltagarna, där fysisk aktivitet var en 
av dem, gav bra resultat då de negativa symtomen minskade hos deltagarna (Van 
Citters, Pratt, Williams, Miller & Bartels, 2010; Kerr et. al., 2008). Ett av dessa program 
var ett individuellt hälsofrämjande program som riktade in sig på många åtgärder där ett 
område var fysisk aktivitet, vilket gav goda resultat i form av ökad mental hälsofunktion 
samt en minskning av depressiva symtom (Van Citters et. al., 2010). I studien av Kerr 
et. al. (2008) användes motion tillsammans med en rad andra åtgärder för att öka 
deltagarnas hälsa. Deltagarna var mer aktiva och såg förbättringar i sin sinnesstämning 
(Kerr et. al., 2008). 
Patel, Schofield, Kolt och Keogh (2011) undersökte om deltagare som fick fysisk 
aktivitet utskrivet på recept mådde bättre. Det sågs att motion hade goda resultat för 
deprimerade patienter inom primärvården, detta framkom även i studien av Kerr et. al. 
(2008), vars multiåtgärdsprogram också utgick från primärvården. McGrady et. al. 
(2009) samt Jorm et. al. (2003) såg i sina studier att information om bland annat träning 
ledde till förbättring hos deprimerade patienter. Dessa förbättringar visade sig som 
mindre antal dagar då patienterna kände sig deprimerade (McGrady et. al., 2009), och 
att de oftare vidtog åtgärder, då ofta i form av självhjälpsstrategier de gav även råd om 
dessa till andra (Jorm et. al., 2003). McGrady et. al. (2009) lät sina deltagare gå med i 
ett program som fokuserade på att öka deltagarnas motivation och tillhandahålla 
kunskaper och färdigheter för att kunna öka deras hälsa. Jorm et. al. (2003) såg i sin 
studie att både unga människor och vårdpersonal ansåg att fysisk aktivitet främjar den 
psykiska hälsan och kan förebygga depression. Programmet i studien av Van Citters et. 
al. (2010) var kommunbaserat, men gav också bra resultat i form av ökad psykisk 
funktion samt minskade symtomen hos deltagarna.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamling 
Den inledande datasökningen gick ut på att kartlägga vilken vetenskaplig litteratur som 
fanns om depression hos ungdomar. I denna sökning återfanns lämpliga artiklar till 
bakgrunden. Problemformuleringen utarbetades efter den inledande datasökningen och 
den egentliga datasökningen gjordes utifrån vald problemformulering. Det ursprungliga 
syftet till uppsatsen var att belysa lämpliga omvårdnadsåtgärder för ungdomar med 
depression. När den egentliga datasökningen påbörjades visade det sig att det fanns 
mycket litet skrivet om ämnet. Detta trots att en mängd tänkbara sökord i olika 
kombinationer prövats. Efter övervägning bestämdes det att prevention vid depression 
kunde vara ett nytt möjligt ämne och ledde till en ny egentlig datasökning. 
 
Denna nya datasökning genomfördes och 11 artiklar påträffades som höll god 
vetenskaplig kvalitet. Dock togs beslutet att utifrån valda artiklar justera syftet. Det nya 
och slutgiltiga syftet blev att belysa hälsofrämjande åtgärder hos personer med 
depressiva symtom. Det var efter denna sista justering av syftet som det bestämdes att 
göra om de nio sökningarna för att söka av området utifrån det nya syftet. Detta anses 
vara en av litteraturstudiens styrkor då detta resulterade i åtta nya artiklar. De tidigare 
sökningarna var reproducerbara, vilket också kan ses som en styrka. 
De booleska operatorerna AND, OR och NOT prövades i den inledande datasökningen, 
men vid den egentliga datasökningen bestämdes de booleska operatorerna till AND och 
OR därför att det gav bättre sökträffar än när NOT användes då träffarna blev för små.  
 
Artiklarna som valdes till resultatet kom från olika delar av världen: Taiwan, USA, 
Australien, Danmark, Nya Zeeland, England, Panama, Korea och Thailand. Detta kan 
ses som en styrka i litteraturstudien då depression är ett globalt problem och således bör 
belysas utifrån ett globalt perspektiv. De enda världsdelar som inte blev representerade i 
detta arbete var Sydamerika och Afrika. Artiklar från Afrika hittades under den 
egentliga litteratursökningen, men de vetenskapliga artiklarna berörde depression 
tillsammans med andra sjukdomar som exempelvis HIV, vilket gjorde att de 
exkluderades.  
Från Sydamerika hittades ingen artikel i den egentliga litteratursökningen, vilket kan 
tyda på att det inte skrivits särskilt mycket om depression där eller att inte rätt sökord 
använts. 
Sökningarna i de olika databaserna har gjorts så konsekvent som möjligt med samma 
sökord, sökordskombinationer och samma booleska operatorer och avgränsningar. Det 
kan ses som en styrka för litteraturstudien. 
 
Inklusionskriterierna och exklusionskriterierna var bra på så vis att de var relevanta för 
ämnet och det kan ses som en styrka för studien. Om det manuella uteslutandet av 
artiklar var en styrka eller svaghet för litteraturstudien kan dock diskuteras, men de 
ansågs nödvändiga för att avgränsa området i urvalsprocessen. Ett alternativ kunde varit 
att justera sökorden eller avgränsningarna för att på så vis få mer hanterbara träffar.  
Sökord som mood disorder, affective disorder eller unipolär depression kunde ha 
använts för att göra fler datasökningar. Sökordet mood disorder valdes bort då det 
innefattar både bipolär sjukdom och unipolär depression. När det gäller affective 
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disorder så är det den äldre benämningen för förstämningssyndrom (Skärsäter, 2010). I 
den inledande datasökningen prövades detta sökord, men bedömdes inte vara 
användbart för den egentliga datasökningen då majoriteten av artiklarna berörde bipolär 
sjukdom och därför valdes inte affective disorder ut till den egentliga datasökningen. 
Sökordet unipolar depression undersöktes aldrig vilket kan ses som en svaghet i 
datainsamlingen. Dock anses det rimligt att eventuella artiklar under sökordet unipolar 
depression även kommit med under sökordet depression, eftersom artiklar med 
nyckelord unipolar depression kommit med på potentiella resultatartiklar.  
Att de tre välrenommerade databaserna PsychInfo, Cinahl och PubMed användes till 
den systematiska litteratursökningen anses vara en styrka. 
 
Sex av resultatartiklarna var av hög vetenskaplig kvalitet, åtta artiklar av medelhög 
vetenskaplig kvalitet och fyra var av lägsta vetenskapliga kvalitet. Efter 
kvalitetsgranskningen enligt Olsson och Sörensen (2011) stod det klart att majoriteten 
av artiklarna var av hög eller medelhög vetenskaplig kvalitet vilket anses vara en styrka. 
Artiklarna med lägsta vetenskaplig kvalitet togs med i studien på grund av att de 
svarade bra mot syftet och med hänsyn till att kvalitetsgranskningen var subjektivt 
utförd. Att kvalitetsgranskningen var en subjektiv bedömning betyder att artiklarna kan 
ha bedömts både för hårt eller för svagt. Avsikten har dock varit att hellre ge mindre 
poäng vid oklara fall. Artiklarna hade även publicerats i vetenskapliga tidskrifter och 
genomgått granskningar innan publicering, därför togs artiklar med lägre vetenskaplig 
kvalitet med till resultatartiklarna.     

Databearbetning 
För att få en ökad förståelse för innehållet i de 18 resultatartiklarna lästes de enskilt flera 
gånger för att därefter diskuteras tillsammans. Denna procedur fungerade mycket bra då 
förståelsen ökade efter varje genomläsning. I analysfasen var det viktigt att diskutera 
artiklarna för att även förvissa sig om att samma förståelse uppnåtts och vad artikelns 
kärna var. Efter dessa diskussioner trädde olika teman fram som ändrades flera gånger 
under processen. Den främsta anledningen till att teman ändrades var att det gjordes nio 
nya sökningar utöver de nio första. Analysfasen gick i flera steg, vilket var positivt 
eftersom risken med att förbise något reducerades. Till en början sågs få kopplingar 
mellan artiklarna men längre in i analysen dök fler infallsvinklar upp. Detta gjorde 
resultatet intressant genom att det framträdde tydligare efter hand. Att färgkoda 
artiklarna efter vilket tema de tillhörde ses som en styrka då det gav struktur och 
tydlighet till analysarbetet. 
 
Vad som kan ses som en svaghet i litteraturstudien var att inte alla artiklarna påträffades 
med en gång, utan samlades ihop med en månads mellanrum. Detta skulle kunna betyda 
att nytillkomna artiklar omedvetet styrdes in på de redan befintliga teman som setts i de 
tidigare artiklarna. Den mänskliga faktorn kan ha bidragit till att artiklar som kunde 
varit värdefulla för resultatet missats. Trots det anses analysarbetet ha gått grundligt till 
väga.   

Resultatdiskussion 

Alternativa kommunikationskanaler 
Internet och webbaserade program visade sig vara en god kommunikationskanal vid 
depression (Morgan et. al., 2012; Levesque et. al., 2011; Simon et. al., 2011; Lin et. al., 
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2008; Kerr et. al., 2008). Detta styrks av Ruland (2002) som anser att IT skapar 
möjligheter genom att erbjuda nya sätt att hantera och kommunicera information på. 
Detta kan tolkas som att webb och IT är en välfungerande kommunikationskanal som 
kommer användas i större utsträckning i framtiden.  
I studien av Levesque et. al. (2011) där ett individanpassat datorsystem användes sågs 
stora förbättring hos deltagare med måttlig till svår depression och de som inte hade 
tankar på att förändra sin situation samt hos de som övervägde förändring. 
Datorsystemet kompletterades med en arbetsbok som innehöll övningar och information 
som skulle hjälpa personen att ta sig framåt i förändringsprocessen. Alla åtgärder var 
individanpassade då de var anpassade efter vart personen befann sig i 
förändringsprocessen. I studien av Morgan et. al. (2008) användes enbart en åtgärd, som 
inte var individanpassad och riktade sig mot personer vars symtom inte räckte för att 
klassas som egentlig depression. Där sågs visserligen en signifikant skillnad mellan 
interventions- och kontroll grupp där interventionsgruppen hade en något lägre grad av 
depressiva symtom (Morgan et. al., 2008). En möjlig tolkning av detta tyder på att 
åtgärderna bör vara individanpassade och bestå av flera delar.  
 
Beyond Blue är ett stort projekt i Australien som bland annat stödjer utvecklingen av 
nya e-hälsobaserade preventiva strategier mot depression för att öka allmänhetens 
medvetenhet om depression (Hickie, 2004). Enligt Eriksson och Majanen (2012) är en 
framtida utmaning att utveckla bättre kommunikationsrutiner som kan ge en ökad 
kontinuitet i omvårdnaden, speciellt vid samarbeten mellan olika yrkeskategorier och 
mellan primärvård och sjukhus. Eriksson och Majanen (2012) menar vidare att om vård 
och omsorg ska klara dessa utmaningar blir det viktigt att använda informations- och 
kommunikationsteknologierna på ett sätt som är innovativt och samtidigt lätt att 
använda. Vård på distans kommer bli centralt i framtiden, så kallad e-hälsa. WHO:s 
definition av e-hälsa lyder: ”användandet av information och 
kommunikationsteknologier inom hälso- och sjukvården för att till exempel behandla 
patienter, utföra forskning, utbilda studenter, spåra sjukdomar och mäta folkhälsan” 
(Eriksson & Majanen, 2012). 
Runt år 2030 är det möjligt att vården är mer inriktad mot att förebygga sjukdom. Till 
hjälp skulle regelbundna informations- och vaccinationskampanjer kunna användas. 
Digitala kommunikationslösningar blir allt viktigare i arbetet med att påverka 
människors beteende. Vårdprogram som utformas för att förhindra återfall tros också 
vara viktiga i vården 2030. Tack vare dem kommer bota inte längre bara handla om att 
göra patienten frisk utan även om att förändra en riskfylld livsstil (Eriksson & Majanen, 
2012).   
Enligt Hrabe (2005) kan Peplaus omvårdnadsteori användas i kommunikation via 
internet då sjuksköterskan lätt kan anta de olika rollerna som Peplau beskriver i sin teori 
och att det kanske till och med skulle fungera bättre i vissa fall. Då kommunikation via 
internet är en del av det moderna samhället så borde platsen för relationen mellan 
sjuksköterska och patient inte enbart vara en fysisk plats utan även kunna ske via 
internet. Det finns många studier som visar att detta redan sker och att det dessutom 
fungerar bra (Hrabe, 2005).  
Internet och IT borde ses som en resurs, här kan hälso- och sjukvården göra sig och sin 
kunskap mer tillgänglig. Internet och IT är en arena att bedriva utbildning på, det är 
dessutom ett billigt sätt som inte kräver lika mycket tid samt når fler människor. Att 
erhålla terapi via internet eller IT borde vara ett komplement till vanlig terapi då det är 
ett av framtidens sätt att kommunicera. 
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Utbildning  
  
Utbildning av studenter inom depression kunde ske på olika sätt men alla gav positiva 
resultat för deltagarna i form av minskning av depressiva symtom (Vuthiarpa et. al., 
2012), depressionen blev bättre, självmordstankarna minskade (Kim et. al., 2011b) och 
studenterna kunde lättare känna igen varningstecknen (Vuthiarpa et. al., 2012; Merritt 
et. al., 2007).  
Browder, Lazenby (2011) menar att studenter är en särskilt sårbar grupp för att utveckla 
depression då studentlivet ofta innebär ekonomiska svårigheter, flytt, ökade akademiska 
krav, nya sociala relationer och separation från källor som ger stöd. Browder, Lazenby 
(2011) anser att högskolor kan förebygga depression hos studenter genom att utbilda 
dem, anställda vid högskolor liksom studenternas närstående för att nå en ökad 
medvetenhet om olika symtom och tecken på depression. Denna utbildning skulle 
kunna ske på olika sätt, exempelvis via flygblad, e-post, högskolans hemsida och 
lunchföreläsningar där hälsorelaterade ämnen diskuteras. Detta är något som Hess, Cox, 
Gonzales, Kastelic, Mink, Rose och Swartz (2004) också sett i sin studie och hävdar att 
det är mycket viktigt att utbilda gymnasieungdomar i depression eftersom 
kunskapsnivån inom ämnet tyvärr är låg och andelen ungdomar som lider av depression 
är hög. Merritt et. al. (2007) såg i sin studie att informationskampanjer på högskolor 
som syftade till att öka studenters kunskaper om depression och dess behandlingar ledde 
till att studenterna lättare kunde känna igen symtom på sjukdomen. Ehnfors et. al. 
(1998) beskriver att en av sjuksköterskans arbetsuppgifter är patientundervisning och 
Skärsäter (2010) menar att patientutbildning kan främja patientens hälsa genom att 
påverka dennes livsstil och beteende. En möjlig tolkning är att sjuksköterskan kan 
bedriva patientundervisning via informationskampanjer med resultat i form av ökad 
kunskap om depression och en ökad förmåga att känna igen depressiva symtom.  
 
Clemmens, Engler och Chinn (2004) tar upp att fakulteter på sjuksköterskeprogram har 
en god möjlighet att utveckla och tillhandahålla hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande program. Programmen skulle kunna beröra orsaker till sjukdom, 
livsstilsfaktorer och utveckla metoder som främjar hälsa och välbefinnande genom hela 
livet (Clemmens et. al., 2004). En tolkning är att student- och skolhälsan spelar en 
viktig roll i förebyggandet av depression och för att öka studenternas hälsa. Skolhälsan 
skulle kunna arbeta på många sätt, exempelvis mot studenter, mot fakulteten och genom 
förbättringsarbeten. Kampanjer som rör depression kan genomföras på många sätt, det 
finns bra och mindre bra sätt. I studien av Merritt et. al. (2007) sågs ingen nämnvärd 
förbättring i studenternas depression men det kan bero på kampanjens utformning.  
I det nationella projektet Beyond Blue som utfördes i Australien genomfördes en stor 
nationell kampanj om depression som syftade till att öka allmänhetens medvetenhet och 
förståelse, uppmana folk att söka vård, stöd och hantera sin sjukdom (Hickie, 2004). För 
att nå en ökad medvetenhet om depression hos allmänheten är Beyond Blue ett bra sätt 
att arbeta på nationellt. 
 
Om skolhälsan genomförde större, välarbetade kampanjer ett par gånger om året och la 
mer kraft där så skulle det ge bättre effekt, samtidigt som skolhälsan alltid bör vara 
synlig och lätt tillgänglig för studenterna. Genom att synliggöra sig själva och vilken 
hjälp de kan erbjuda ökar medvetenheten kring depression. I grundskolan skulle 
skolsjuksköterskan kunna komma ut och informera i klasserna, anordna öppet hus dagar 
så att föräldrar involveras och får kunskap om depression och dess symtom. 
Skolsjuksköterskan skulle också kunna delta i skolhälsoteam. 
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Moreno et. al. (2003) såg att sjuksköterskors förbättrade förmåga att upptäcka och 
behandla deprimerade patienter ledde till att patienternas hälsa främjades. Yackel, 
McKennan och Fox- Deise (2010) såg att sjuksköterskor som utbildades i att ställa 
frågor om depression och att ha en ökad vakenhet för det ledde till att sjuksköterskorna 
blev duktigare på att ställa dessa svåra frågor till patienterna. Rosenberg och Gallo - 
Silver (2011) anser att användandet av en terapeutisk kommunikation hjälper till att 
skapa en relation mellan sjuksköterska och patient och anser att detta är ett av 
sjuksköterskans viktigaste redskap. 
 
Många program som bygger på KBT har haft goda effekter för deprimerade patienter. 
Det kan tolkas som att det är viktigt att sjuksköterskan har en struktur i sitt 
hälsofrämjande arbete, denna struktur skulle kunna ha sin bas i KBT. Fördelen med att 
utgå ur ett omvårdnadsperspektiv är att sjuksköterskan på ett annat sätt ser helheten 
kring patienten och utgår från den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och 
patient, relationen måste alltid utgå från patienten. Omvårdnaden av patienten måste 
vara det primära men KBT kan vara ett kompletterande verktyg under mötet mellan 
sjuksköterskan och patienten. 

Fysisk aktivitet 
Van Citters et. al. (2010) och Kerr et. al. (2008) använde i sina studier program som 
bestod av många åtgärder, där fysisk aktivitet var en av dem. Symtomen minskade hos 
deltagarna till följd av programmen. Sjuksköterskan kan genom sina hälsofrämjande 
omvårdnadsåtgärder motivera till fysisk aktivitet, vilket ger positiva effekter hos den 
deprimerade patienten i form av ökad fysisk och psykisk hälsa. Motivationen kan syfta 
till att öka patientens egenvårdskapacitet (Skärsäter, 2010). Socialstyrelsen (2005) 
beskriver att sjuksköterskan kan främja hälsa och förebygga ohälsa genom att identifiera 
och förebygga hälsorisker och eventuellt motivera till en förändrad livsstil. Ströhle 
(2009) ser att det finns evidens för att fysisk aktivitet kan användas i behandling mot 
depression. En möjlig slutsats är att fysisk aktivitet ger många hälsovinster vid 
depression och att sjuksköterskan bör motivera patienten till att aktivera sig fysiskt. 
Detta kan ske genom den terapeutiska relationen till patienten där dennes unika 
motivationsfaktorer identifieras.  

Konklusion och implikation 
Hälsofrämjande åtgärder vid depressiva symtom bör vara sammansatta, strukturerade 
och individanpassade. De kan förmedlas via internet eller IT. Internet och IT är en 
tillgång för hälso- och sjukvården då det är ett kommunikationsmedel som är snabbt, 
enkelt, billigt och når en större massa. Det är ett värdefullt komplement till vanlig 
terapi. Med hjälp av internet och IT kan sjuksköterskan förmedla kunskap och utbilda 
patienter och anhöriga i depression. Utbildning kan ske i självhjälpsstrategier, 
hälsofrämjande program där fysisk aktivitet är en del. 
Vårdinformatik borde belysas mer, både i grundutbildningen och ute i den kliniska 
verksamheten. Det behöver forskas mer kring sjuksköterskors terapeutiska relationer via 
webben, då detta sätt att kommunicera på redan används idag men kommer användas i 
högre utsträckning i framtiden. 
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Bilaga A 

Tankar om min depression 
Du vaknar nedstämd och utan energi, 
Du vaknar utan att kunna känna glädje. 
 
Du ligger där ensam helt utan mening, 
Du ligger där utan ork eller lust att ta 
dig upp. 
 
Du känner ångesten som trycker i 
bröstet, 
Du känner att du inte kan hantera 
denna olidliga smärta. 
 
Du tycker det inte finns någon mening 
med att existera, 
Du tycker du inte är värd någonting. 
 
Du hatar att se dig själv i spegeln, 
Du hatar dig själv bara mer och mer. 
 
Du önskar inget mer än att blunda och 
försvinna, 
Du önskar inget mer än att bara slippa 
smärtan.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Du saknar att aldrig kunna känna dig 
lycklig, 
Du saknar att aldrig kunna känna 
empati. 
 
Du orkar inte leva såhär men vet ingen 
lösning, 
Du orkar inte leva om det aldrig tar 
slut. 
 
Du vill innerst inne leva lyckligt, 
Du vill samtidigt också bara dö. 
 
Du hör i ditt huvud att dom säger att du 
länge varit sjuk, 
Du hör i ditt huvud att dom säger att du 
är deprimerad. 
 
Du vet ändå att du känner dig som du 
nästan alltid känt, 
Du vet ändå att du känner dig förtvivlad 
och förlorad. 
 
Du somnar tillslut och får vila en stund, 
Du somnar men vet att strax börjar alla 
tankar om igen... 
 
 
 
 
 

Stellan Lindell, 6 november 2011 
Hämtad 7/3-13: http://www.poeter.se/viewText.php?textId=1390493
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Bilaga B1 

Tabell 2. Sökhistorik 
 

 
Datum 

 
Databas 

 
Sökord/Limits/Booleska  
Operatorer 

 
Antal  
träffar 

 
Lästa  
abstract 

 
Urval 1 
             

 
Urval 2 
 

130318 
 
 
 
 

PubMed 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depression [mesh]  
AND 
Prevention and control 
[subheading] 
AND 
Nurs* [fritext] [title/abstract] 
LIMITS: 
Abstract available 
10 years 
English 

197  25  17  1 
 
 
 

130318 
 
 
 
 
 

Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 
 

[MH] Depression 
Prevention and control 
[subheading] 
AND 
Nurs* [fritext][abstract] 
LIMITS: 
2003-2013 
Research article 
English 

67  17  12  2 
  

130319 
 
 
 
 
 
 

Psychinfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU Exact Major Depression  
AND 
Prevention  
AND 
Nurs* [fritext][I abstract] 
LIMITS: 
Peer reviewed 
Journal article 
Language: English 
2003-2013 

68  5  1 0 
 

130319 
 
 
 
 
 

Psychinfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU Exact Major Depression 
AND 
Prevention 
AND 
Nurs* [fritext]  
LIMITS: 
Peer reviewed 
Journal article 
Language: English 
2003-2013 

201   32  13  0 
 

 
 

 
 



 

Bilaga B2 

Tabell 2. Fortsättning Sökhistorik 
 

 
Datum 

 
Databas 

 
Sökord/Limits/Booleska  
Operatorer 

 
Antal  
träffar 

 
Lästa  
abstract 

 
Urval 1 
             

 
Urval 2 
 

130319 
 

Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 

(MH ” Health Promotion”) OR 
( MH “Mental Health 
Promotion”(Saba CCC) AND 
depression AND nurs*[fritext] 
LIMITS: 
Research article 
English language 
2003-2013 

33 11 1 0 

130319 
 
 
 
 
 

Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 

(MH "Health Promotion") OR 
(MH "Mental Health Promotion 
(Saba CCC)") AND depression[ 
fritext] AND care [fritext] 
LIMITS: 
Research article 
English language 
2003-2013 

80 18 4 0 

130319 
 
 
 

Psychinfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU EXACT Health promotion 
AND 
SU EXACT Major depression 
AND 
Nurs* or care [fritext] 
LIMITS: 
2003-2013 
Peer Reviewed 
Journal article 
Language: English 

 27 27  4  1  
 

130319 
 
 
 
 
 

PubMed 
 
 
 
 
 
 

“Health Promotion” [MESH] 
AND depression AND nurs* 
[fritext] 
LIMITS: 
English language 
Abstract available 
10 år 

117 15  6  0 

130320 
 
 

PubMed 
 
 
 
 
 
 

“Health Promotion” [MESH] 
AND depression AND 
care*[fritext] 
LIMITS: 
English language 
Abstract available 
10 år 

205  46 32 4 
 

 

 
 



 
 

Bilaga B3 

Tabell 2. Fortsättning Sökhistorik 
 

 
Datum 

 
Databas 

 
Sökord/Limits/Booleska  
Operatorer 

 
Antal  
träffar 

 
Lästa  
abstract 

 
Urval 1 
             

 
Urval 2 
 

130425 
 
 
 
 

Psychinfo 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU Exact Major Depression 
AND 
Prevention [fritext] 
AND 
Nurs* [fritext] 
LIMITS: 
Peer reviewed 
Journal article 
Language: English 
2003-2013 

204 25  9  5 
 

130425 
 
 
 
 
 

Cinahl 
 
 
 
 
 
 

(MH "Health Promotion") OR 
(MH "Mental Health Promotion 
(Saba CCC)") AND depression 
[fritext] AND care [fritext] 
LIMITS: 
Research article 
English language 
2003-2013 

82 17  4  1 

130425 
 
 
 
 
 
 

Psychinfo 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU EXACT Health promotion 
AND 
SU EXACT Major depression 
AND 
Nurs* or care [fritext] 
LIMITS: 
2003-2013 
Peer Reviewed 
Journal article 
Language: English 

27 27  6 1  

130425 
 
 
 
 
 

Pubmed 
 
 
 
 
 

“Health Promotion” [MESH] 
AND depression [fritext] AND 
care* [fritext] 
LIMITS: 
English language 
Abstract available 
10 år 

211   60 42 3 

 
 
 

 
 



Bilaga C 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Nya Zeeland 
Pubmed 
 
 
 
 

Patel, A., 
Schofield, G.M.,  
Kolt, G.S., 
Keogh, J.WL. 

General 
practitioners´ 
views and 
experience of 
counselling for 
physical activity 
through the New 
Zealand Green 
Prescription 
program 

Syftet med studien var 
att för det 1) undersöka 
varför allmänläkare ger 
råd om fysisk aktivitet 
och förskriver “gröna 
recept”(FaR) och 2) att 
undersöka 
allmänläkares syn på 
och erfarenheter av 
denna typ av 
förskrivning och 
rådgivning i samband 
med hanteringen av 
depression.  

Metod: Kvalitativ metod med individuella 
intervjuer, öppna frågor. Del av en större 
studie. 
Urval: 15 allmänläkare (10 kvinnor, 5 
män). 
Bortfall: Ej redovisat. 

Förskrivningen av ”gröna recept” 
(FaR) är till fördel för patienter med 
olika hälsoproblem, också depression. 
De ”gröna recepten” kan också 
användas till att främja fysisk aktivitet 
på patienter som för närvarande är 
friska, men som riskerar framtida 
hälsoproblem på grund av en inaktiv 
livsstil. Antidepressiv behandling i 
kombination med ”gröna recept” bör 
bara viktiga delkomponenter i 
behandlingen av depression. 

Grad II. 

 
 
  



Bilaga D 

Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Thailand 
CINAHL 
 
 
 

Vuthiarpa, S., 
Sethabouppha, H., 
Soivong,P., 
Williams, R. 

Effectiveness of a 
School-based 
Cognitive 
Behavioral 
Theraphy Program 
for Thai 
Adolescents with 
Depressive 
Symptoms 

Syftet med studien var 
att fastställa effekten av 
ett skolbaserat KBT-
program på depressiva 
symptom hos 
thailändska ungdomar. 

Metod: Kvasiexperimentell studie med 
experimentell grupp och kontrollgrupp.  
Kvantitativ metod vid utvärdering av 
programmet och kvalitativ utvärdering via 
en fokusgrupp. 
Urval: Två gymnasieskolor i centrala 
Thailand vars studenter blev screenade för 
depression. Totalt deltog 74 studenter 
Bortfall: 4 deltagare. 

Det fanns en signifikant minskning av 
depressiva symptom och en ökad 
social anpassningsförmåga. 
Programmet kan vara användbart, 
speciellt i skolmiljön, för att minska 
depressiva symptom hos thailändska 
ungdomar. 

Kvantitativ del: 
Grad II. 
 
Kvalitativ del: 
Grad III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bilaga E1 

Tabell 5.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Australien 
PubMed 
 
 
 
 

Morgan, A.J., 
Jorm, A.F., 
Mackinnon, A.J. 

Email-based 
promotion of self-
help for 
subthreshold 
depression: Mood 
Memos 
randomised 
controlled trial 

Syftet med studien var 
att testa om automatisk 
e-post utskick, som 
innehöll råd om 
självhjälpsstrategier, 
hade någon lindrande 
effekt på depressiva 
symtom. 

Metod: Randomiserad kontrollerad studie. 
En experimentgrupp och en kontrollgrupp. 
Urval: 1326 deltagare som delvis 
uppfyllde kriterierna för egentlig 
depression.  
Bortfall: 33 %. 

E-postutskick som främjade 
självhjälpsstrategier lindrade de 
depressiva symtomen. Dessa insatser 
för prevention av depression kostade 
inte mycket och var lätta att sprida 
eftersom webben används. Det är ett 
bra sätt att hjälpa de individer som inte 
uppfyller alla kriterier för egentlig 
depression. Psykologhjälp och 
läkemedelsbehandling har begränsad 
nytta för de individerna.   

Grad II. 

2011 
USA 
PsychInfo 
 
 
 

Levesque, D.A., 
Van Marter, D.F.,  
Schneider, R.J., 
Bauer, M.R., 
Goldberg, D.N., 
Prochaska, J.O.,  
Prochaska, J.M. 

Randomized Trial 
of a Computer-
Tailored 
Intervention for 
patients With 
Depression 

Syftet med studien var 
att undersöka 
effektiviteten av 
datorbaserade åtgärder 
grundade på en 
transteoretisk 
modell(TTM) för att 
minska depression. 

Metod: Randomiserad studie med pre- och 
posttester. Kontroll grupp och 
behandlingsgrupp.  
Urval: Deltagarna skulle ha minst mild 
depression, de skulle inte gå i terapi eller 
stå på antidepressiv läkemedelsbehandling, 
de skulle heller inte ha några planer på att 
söka vård inom de närmsta 30 dagarna. 
Totalt 350 deltagare. 
Bortfall: 30 % 

Den här interventionen som syftar till 
att fånga individen i dess specifika 
förändringsfas, kan vara användbar 
inom primärvården hos personer med 
mild depression. En signifikant 
förbättring kunde inte ses, men viss 
förbättring förelåg. Författarna anser 
ändå att det kan ha hjälpt individerna i 
studien med att inte bli sjukare i sin 
depression. 

Grad III. 

 
 



 

Bilaga E2 

Tabell 5. Fortsättning artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 
Publika
-tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetensk
-aplig 
kvalitet 
                    

2011 
USA 
PsychInfo 
 
 

Simon, G.E., 
Ralston, J.D., 
Savarino, J., 
Pabiniak, C.,  
Wentzel, C., 
Operskalski, 
B.H. 

Randomized 
Trial of 
Depression 
Follow-Up 
Care by 
Online 
Messaging  

Syftet med studien var att 
utvärdera tillgängligheten, 
acceptansen och effektiviteten i 
ett uppföljningsprogram för 
depression, på internet via ett 
elektroniskt journalsystem där 
deltagarna påbörjat en 
antidepressiv farmakologisk 
behandling och ska ha 
uppföljning på den.  

Metod: Randomiserad kontrollerad studie. 
Studien jämför vanlig primärvård och 
primärvård som använder ett system med online-
meddelanden för uppföljning av depression. 
Urval: Nio primärvårdscentraler med erfarenhet 
av ett elektroniskt journalsystem. Deltagarna: 
Patienter 18 år eller äldre, de hade fått ny 
antidepressiv medicinering utskriven, har 
diagnosen depressiva störningar till följd av 
medicineringen, var registrerade för att använda 
online-meddelanden.     
Bortfall: 6 % 

Patienter som var i experimentgruppen hade 
bättre följsamhet för läkemedel, vilket innebar 
symtomlindring och de var dessutom mer 
nöjda med depressionsbehandlingen. 
Online meddelanden som uppföljning på 
depression kan vara effektiv och 
ändamålsenlig.  

Grad I. 

2011 
USA 
Cinahl 
 
 
 

Kim, S.E., 
LeBlanc, A.J., 
Michalpoulos, 
C., 
Azocar, F.,   
Ludman, E.J., 
Butler, D.M., 
Simon, G.E. 

Does 
Telephone 
Care 
Management 
Help 
Medicaid 
Beneficiaries 
With 
Depression? 

Syftet med studien var att 
undersöka en ettårig 
telefonbaserad intervention, 
som har till syfte att uppsöka 
och hjälpa låginkomsttagare, 
otillgängliga samhällen att få 
depressionsbehandling samt 
fullfölja den. 

Metod: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Personer mellan 18-64 år, ha minst ett 
barn, har depression enligt ett 
självrapporteringsformulär (QIDS-SR), har valt 
ett speciellt omvårdnadsföretag, är inte under 
behandling eller har inte deltagit i någon fysisk 
behandling vid 3 eller fler tillfällen det senaste 
året och har ingen annan psykisk diagnos. 
Bortfall: Vid 6 månader: 28 % 
Vid 18 månader: 16 % 
 

Fler patienter fick, som en följd av den 
telefonbaserade interventionen, ökad hjälp av 
psykiatrin, vilket var tanken med studien, men 
både experiment- och kontrollgruppen fick 
förbättring i svårhetsgraden på depression 
över tid, och det var ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. Det kunde dock ses en 
marginell förbättring i experimentgruppen.   

Grad I. 
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Tabell 5.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
USA 
Pubmed 
 
 
 

Chung, H., 
Klein, M.C., 
Silverman, D., 
Corson- Rikert, J., 
Davidson, E., 
Ellis, P., 
Kasnakian, C. 

A Pilot for 
Improving 
Depression Care 
on College 
Campuses: Results 
of the College 
Breakthrough 
Series-Depression 
(CBS-D) Project 

Syftet med studien var 
att genomföra ett 
förbättringsprojekt som 
med hjälp av en mall 
som ska förbättra 
identifieringen av och 
behandlingen utav 
depression inom 
studenthälsan.  

Metod: En pilotstudie i användandet av” 
Chronic Care Model” tillsammans med 
standardiserad screening för att identifiera, 
behandla och spåra deprimerade studenter. 
Urval: Studenthälsovården från 8 campus i 
USA som fanns dels i städer, på 
landsbygden och från förorten.  
Bortfall: En studenthälsovård vid ett 
campus. 

Chronic Care Model visar på lovande 
resultat i identifieringen av 
deprimerade studenter och ge dessa i 
behandling inom rimlig tid. Det 
framkom att deprimerade individer 
spårades genom studenthälsan, och de 
hade inte blivit identifierade inom 
någon annan instans i hälso-och 
sjukvården vilket gör arbetsmodellen 
än viktigare att jobba utifrån. Det 
behövs större studier för att kunna 
generalisera resultaten.   

Grad I. 

2011 
Korea 
PsychInfo 
 
 
 

Kim, G.H., 
Kim, K., 
Park, H. 

Outcomes of a 
Program to Reduce 
Depression 

Syftet med studien var 
att utveckla och 
undersöka effektiviteten 
i ett program för att 
minska depression och 
självmordstankar bland 
kvinnliga 
högskolestudenter. 

Metod: Kvasiexperimentell studie med 
experimentgrupp och kontrollgrupp med 
pre- och postinterventionstester 
Urval: Kvinnliga studenter från två 
högskolor i Korea som ville delta i studien, 
som för närvarande inte tog antidepressiva 
läkemedel eller hade någon annan 
pågående psykologisk behandling.  58 
deltagare. 
Bortfall: inte angivet. 

Depression och självmordstankar 
minskade i studien, vilket var positivt, 
Det behöver göras större studier med 
ett större urval, samt vara longitudinell 
för att se effekt över tid.   

Grad II. 
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Tabell 5.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
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2010 
USA 
PubMed 
 
 
 
 

Van Citters, A.D.,  
Pratt, S.I., 
Jue, K., 
Williams, G., 
Miller, P.T.,  
Xie, H.,  
Bartels, S.J. 

A Pilot evaluation 
of the In-SHAPE 
individualized 
Health Promotion 
Intervention for 
adults with mental 
illness. 

Syftet med studien var 
att undersöka om 
deltagande i det 
individuella 
samhällsetablerade 
hälsofrämjande ‘In 
SHAPE’ programmet 
resulterade i ökad fysisk 
aktivitet och förbättrade 
kostvanor, 
hälsoindikatorer och 
psykologiska 
funktioner/symptom. 

Metod: Kvantitativ studie. 
Urval: Deltagarna skulle vara äldre än 18 
år, ha schizofreni, bipolär sjukdom, 
egentlig depression eller någon annan 
psykisk sjukdom och ha läkarens 
godkännande att delta i studien. Totalt 
blev det 98 personer som ville delta men 
76 personer blev rekryterade. 
Bortfall:  
13,5 % vid 3 månader 
14,5% vid 6 månader 
25 % vid 9 månader 

Ett samhällsintegrerat hälsofrämjande 
program som fokuserar på ökad fysisk 
aktivitet och förbättrade kostvanor kan 
avsevärt gynna patienter med psykisk 
sjukdom. Flera indikatorer inom fysisk 
såväl som psykisk hälsa förbättrades i 
studien, genom deltagande i studien.  

Grad II 

2010 
Australien 
PsychInfo 
 
 
 

Jorm, A.F., 
Morgan, A.J., 
Wright, A. 

Actions that young 
people can take to 
prevent depression, 
anxiety and 
psychosis: Beliefs 
of health 
professionals and 
young people 

Syftet med studien var 
att undersöka både 
ungdomars och 
professionellas syn på 
preventiva åtgärder som 
de kan vidta för att 
förhindra depression, 
ångest och psykos.  

Metod: Delstudie i större kvantitativ 
studie. 
Urval:   
6087 ungdomar mellan 12-25 år. 
1710 psykiatriker, 2000 allmänläkare, 
1628 psykiatrisjuksköterskor och ett 
randomiserat urval på 2000 psykologer. 
Bortfall: 
38,5% bland ungdomarna 
69 % bland de professionella 

Ungdomarnas och hälso- och 
sjukvårdspersonalens svar på 
preventiva åtgärder för depression, 
ångest och psykos var någorlunda lika: 
att vara fysiskt aktiv, ha regelbunden 
kontakt med familj och vänner, 
undvika alkohol/droger/läkemedel och 
ha tid för att slappna av.  

Grad III. 
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2009 
USA 
Pubmed 
 
 
 

McGrady, A., 
Brennan, J., 
Lynch, D. 

Effects of 
Wellness 
Programs in 
Family Medicine 

Syftet med studien var att 
fastställa effekterna av 
hälsoprogrammens 
inverkan på livskvaliteten 
samt utvärdera 
utnyttjandet av en mindre 
privat klinik i två mindre 
studier varav den ena 
studien erbjöd 
stresshantering och 
problemlösning och den 
andra en bredare 
hälsofrämjande 
intervention.  

Metod: Kvasiexperimentella studier 
Urval: Deltagare skulle vara minst 18 år, 
kunna läsa och tala engelska och vara 
intresserade av att delta i studierna. 
Deltagarna skulle också vara skrivna på 
praktiken minst ett år. I studie ett 
screenades deltagarna för ångest och 
depression medan i studie två screenades 
inte. 
Studie 1: 23 deltagare 
Studie 2: 15 deltagare 
Bortfall: Ej redovisat 

Hälsoprogrammet var effektivt på 
livskvaliteten och kan med fördel 
implementeras på den privata kliniken, 
men minskade inte den personliga 
kontakten med privata kliniken. 
Hälsoprogrammet behöver anpassas 
till specifika patientklienter för en ökad 
behållning och effektivitet av 
programmet. 

 Grad I. 

2008 
Taiwan 
CINAHL 
 
 
 

Lin, M-F., 
Moyle, W., 
Chang, H-J., 
Chou, M.H., 
Hsu, M-C. 

Effect of an 
interactive 
computerized 
psycho-
education system 
on patients 
suffering from 
depression 

Syftet med studien var att 
undersöka effekten av ett 
interaktivt datoriserat 
psykopedagogiskundervis
nings system hos 
patienter med depression 
och jämföra användandet 
av detta system med det 
traditionella sättet där 
broschyrer används i 
utbildningssyfte. 

Metod: Pre- och post kvasiexperimentell 
design. 
Urval: Personer som hade diagnosen 
depression i varierande grad, mild, måttlig 
eller svår och som ville delta i studien. 
Totalt blev det 32 patienter varav nio var 
män och 23 var kvinnor.  
Bortfall: Inget 

Det interaktiva datoriserade 
psykopedagogiska undervisnings 
systemet kan vara effektivare än det 
traditionella utbildningssättet för att 
uppnå följsamhet till mediciner för 
depression. Detta tillsammans med 
sjuksköterskerådgivning kan hjälpa 
patienter med depression att uppnå och 
behålla en medicinsk följsamhet som 
en följd av ökad kunskap. 

Grad II 
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2008 
USA 
PsychInfo 
 
 

Kerr, J., 
Calfas, K.J., 
Caparosa, S., 
Stein, M.B., 
Sieber, W., 
Abascal, L.B, 
Norman, G.J., 
Patrick, K. 

A pilot study to 
assess the 
feasibility and 
acceptability of a 
community based 
physical activity 
(involving internet, 
telephone, and 
pedometer 
support), 
integrated with 
medication and 
mood management 
for depressed 
patients 

Syftet med studien var att 
bedöma möjligheten och 
acceptansen av ett 
interventionsprogram 
bestående av flera 
komponenter, när det gäller 
att behandla depression i 
primärvården. 

Metod: Pilotstudie med en prospektiv 
design med uppföljning vid 6 veckor 
och 12 veckor. 
 
Urval: Engelsktalande män och 
kvinnor i åldern 25-65 år, som nyligen 
diagnosticerats med mild eller måttlig 
depression, som fått ordination på 
escilatopram, har telefon och internet 
hemma och vill delta i mild eller 
måttlig fysisk aktivitet och att vilja 
delta i studien. Totalt 36 deltagare. 
 
Bortfall: 13 deltagare 

Den finns ett intresse för att delta i ett 
12 veckors program som designats för 
studien. De depressiva symtomen 
minskade, livskvaliteten ökade 
tillsammans med ökat antal steg/dag. 
Det behövs större randomiserade 
studier som klart kan utvärdera värdet 
av programmet. Användandet av 
webben och telefon är utmärkta 
redskap för att utvärdera resultaten. 
Kostnadseffektiviteten för detta 
specifika program är också intressant 
för vidare studier.  

Grad II. 

2007 
England 
Pubmed 
 
 

Merritt, R.K., 
Price, J.R., 
Mollison, J., 
Geddes, J.R. 

A cluster 
randomized 
controlled trial to 
assess the 
effectiveness of an 
intervention to 
educate students 
about depression 

Syftet med studien var att 
fastställa effektiviteten av 
en utbildande intervention, 
Det primära syftet var att 
öka studentens vaksamhet, 
samt mäta antal individer 
som läste planscherna och 
vykorten, om att depression 
kan behandlas effektivt.  

Metod: En kluster randomiserad 
kontrollerad studie. 
Urval: 28 högskolor där minst 60 
studenter per högskola behövde svara 
på frågor pre- och post interventionen.     
Bortfall:  
En högskola då de inte svarade på 
frågorna. 

Studenters dåliga kunskaper kring 
depression och dess behandling kan 
ökas av information på planscher och 
vykort, men studien visade inte på 
någon statistisk signifikans om 
skillnaden mellan kontrollgruppen och 
interventionsgruppen.  

Grad III. 
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2005 
England 
PsychInfo 
 
 

Fletcher, J., 
Lovell, K., 
Bower, P.,  
Campbell, M. 

Process and 
Outcome of a Non-
Guided Self-Help 
Manual for 
Anxiety and 
Depression 
Primary Care: A 
pilot study 

Syftet med studien var 
att utforska en själv 
hjälps manual för 
ångest och depression 
för patienter som finns 
på väntelistan för terapi, 
jämfört med de 
patienter som inte får 
självhjälpsmanualen 
utan passivt var kvar i 
väntelistan.  

Metod: Pilotstudie randomiserad 
kontrollerad studie. Kvantitativ metod. 
Urval: 30 deltagare som hade antingen 
1)mild eller måttlig ångest och som inte 
uppfyllde alla kriterier för egentlig 
depression, 2) mild till måttlig depression 
och som inte uppfyllde alla kriterier för 
diagnosen ångest och 3) hade mild eller 
måttlig ångest och depression.  
Bortfall:  
vid 6 veckor: 2 stycken totalt 
vid 12 veckor: 4 stycken totalt 
totalt: 20 % 

Det var ingen direkt fördel att få del av 
självhjälpsmanualen när det gäller 
minskning av depressiva symtom. 
Dock kan det ses som en brist därför 
att urvalet är lågt antal och det 
eventuellt kunde haft bättre effekt om 
mängden deltagare varit större. 
Deltagarna var dock nöjd med 
interventionen i form av en 
självhjälpsmanual.  

Grad I. 

2003 
USA 
Pubmed 
 
 

Beardslee, W. R., 
Gladstone, T. R. G., 
Wright, E. J., 
Cooper, A.B. 

A Family-Based 
Approach to the 
prevention of 
Depressive 
Symptoms in 
Children at risk: 
Evidence of 
Parental and Child 
Change 

Syftet var att utvärdera 
två förebyggande 
åtgärdsprogram som 
riktade sig till barn som 
levde med deprimerade 
föräldrar, där barnen var 
relativt friska vid 
rekryteringen. 

Metod: Longitudinell primärpreventions 
studie.  
Urval: Rekrytering från 
hälsoorganisationer i Boston med omnejd 
och från vuxenpsykiatrin. En- eller 
tvåföräldersfamiljer med minst ett barn 
mellan 8 och 15 år som inte behandlats för 
förstämningssyndrom och minst en 
förälder behandlats för 
förstämningssyndrom maximalt 1½ år 
tillbaka. 116 familjer    
Bortfall: 23 familjer 

Resultaten ger stöd åt en 
familjestrategi för förebyggande 
åtgärder. Programmen har långvariga 
positiva effekter kring hur familjer 
löser problem rörande föräldrars 
sjukdom. Åtgärderna främjar barns 
motståndskraft mot depression, genom 
att de får en ökad förståelse för 
förälderns sjukdom. 

Grad I. 
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2003 
England 
Pubmed 
 
 

Jorm, AF., 
Griffiths, K.M.,  
Christensen, H., 
Korten, A.E., 
Parslow, R.A., 
Rodgers, B. 

 Providing 
information 
about the 
effectiveness of 
treatment options 
to depressed 
people in the 
community: a 
randomized 
controlled trial of 
effects on mental 
health literacy, 
help-seeking and 
symptoms 

Syftet med studien var att 
rapportera effekterna av en 
vårdguide för depression, vars 
primära syfte var att öka 
samhällets kunskap om 
evidensbaserade behandlingar 
för depression. 

Metod: Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Urval: 27000 deltagare från Canberra 
och New South Wales över 18 år 
blev tillsända ett pretest 
frågeformulär som inkluderade 
Kessler Psychological Distress scale 
som ett screeningstest och ett 
frågeformulär om viljan att delta i 
studien. 1094 st valde att ingå i 
studien. 
Bortfall: 25906 stycken 

Att förse deprimerade personer med 
evidens om vilka behandlingar som 
fungerar skapar förändringar i attityder 
och beteenden kring depression. 
Vårdguiden kan behöva omformas för 
att även ha en positiv effekt på 
depressionssymptomen.  

Grad II. 

2003 
Panama 
Psychinfo 
 
 

Moreno, P., 
Saravanan, Y.,  
Levav, I., 
Kohn, R., 
Miranda, C.T. 

Evaluation of the 
PAHO/WHO 
training program 
on the detection 
and treatment of 
depression for 
primary care 
nurses in Panama 

Syftet med studien var att 
utvärdera effekten av ett 
utbildningsprogram som är 
utvecklad av Pan Amerikas 
hälsoorganisation(PAHO) och 
Världshälsoorganisationen 
(WHO) för 
primärvårdssjuksköterskor, 
som syftar till att öka deras 
förmåga att spåra och behandla 
depression. 

Metod: Kvantitativ studie med en 
kontrollgrupp och en 
experimentgrupp. 
Urval: Sjuksköterskor i två 
hälsoregioner i Panama City som 
arbetade i primärvården som skulle 
delta i ett utbildningsprogram. Totalt 
42 sjuksköterskor. 
Bortfall: Inte redovisat. 

Utbildningsprogrammet ökade 
sjuksköterskornas kompetens när det 
gäller att finna de deprimerade 
patienterna, samt att sätta dessa 
patienter i stödjande interventioner.  
 

Grad III. 
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