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Sammanfattning 

Bakgrund: Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en välbeprövad metod för behandling 

vid depression. Trots detta föreligger stora okunskaper kring behandlingen, vilket 

leder till osäkerhet för patienten.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur patienter upplever behandlingsprocessen 

med ECT vid depression. 

Metod: 12 artiklar inkluderades och granskades i en litteraturstudie enligt Evans 

(2002). 

Resultat: Det råder informationsbrist till patienterna där de känner att de inte är 

förberedda inför behandlingen samt ovetande angående hur tiden efter ECT kan se ut, 

vilket leder till oro. Detta presenteras i fyra olika kategorier; Brist på information 

skapar misstro, Svårigheter i beslutsprocessen vid ECT på grund av depression, 

Upplevda känslor i samband med behandlingsprocessen vid ECT och Betydelsen av 

en förtroendegivande och trygg omvårdnad. 

Slutsats: Oron över behandlingen och livet därefter är övergripande, där den störst 

bidragande faktorn till denna oro är risken för relaterade biverkningar. 

Litteraturstudien lyfter fram vikten av en förtroendegivande relation mellan 

vårdgivare och vårdtagare, där relationen skapar trygghet för patienten.  

Implikation: Brister finns i hur personer med depression tar till sig information om 

behandlingar och om hur informationen skall förmedlas. Studien kan användas för 

sjuksköterskor i utveckling av omvårdnad inom psykiatrin, då en större kunskap leder 



till en bättre omvårdnad. I utbildningssyfte är studien speciellt anpassad till 

specialisering inom psykiatrivård. 
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Abstract 

Background: Electroconvulsive therapy (ECT) is a proven method of treatment for 

depression. Despite this, there is a lot of ignorance about the treatment, leading to an 

uncertainty for the patient. 

Objective: The aim with this study was to illustrate how patients experience 

treatment with ECT in depression.  

Method: 12 articles were included and examined in a literature review according to 

Evans (2002).  

Results: There is a lack of information provided to patients where they feel they are 

not prepared for the processing, and ignorant about how time after ECT may look, 

leading to concerns. This is presented in four different categories; Lack of information 

creates distrust, Difficulty in decision making of the ECT due to depression, 

Perceived emotions associated with the treatment process of ECT and Importance of 

a trustworthy and safe care. 

Conclusion: Concerns about the treatment and life after is comprehensive, the 

biggest contributing factor to this concern is the risk of adverse events. This literature 

review highlights the importance of a trustworthy relationship between users and 

providers, where the relationship creates a sense of security for the patient. 

Implication: Weaknesses is found in how people with depression gather information 

about treatments and how the information is being communicated. The study can be 

used for nurses in the development of nursing in psychiatry, as a greater knowledge 



 

 

leads to better care. The educational purpose of this study is specially adapted for 

specialization in psychiatry care. 
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Inledning 

Enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering [SBU] (2004a) är en utav de 

vanligaste orsakerna till ohälsa depression. Depressioner bör ses som ett allvarligt 

folkhälsoproblem, eftersom personer som en gång drabbats löper större risk att dö i 

förtid (ibid.). Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är överlägsen all annan behandling vid 

svår depression, då närmare 90 procent av de behandlade svarar bra på behandlingen 

(Nordanskog & Nordenskjöld, 2014). Rose, Fleischmann, Wykes, Leese och 

Bindman (2003) menar att kunskapen och forskningen kring hur patienter upplever 

tiden före en ECT-behandling är bristfällig och i enlighet med Malcolm (1989) har 

forskningen om ECT-behandling tidigare lagt fokus på effektivitet, biverkningar och 

verkningsmekanismer, men har på senare tid även inkluderat undersökningar i 

patienters kunskap, attityder och upplevelser kring behandlingen. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] (2010b) bör personcentrerad vård tillämpas, då detta 

innebär att sjuksköterskan samt övriga vårdgivare ser människan bakom patienten och 

dennes behov. Evidensbaserad vård, arbete i team samt patientsäkerhet är byggstenar i 

sjuksköterskans yrkesprofession som bör tillgodoses för att bästa möjliga vård ska 

kunna tillämpas patienten (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk och Öhlén, 

2013). I överensstämmelse med SSF (2010a) är det därför av stor vikt att vården kring 

ECT-behandlingen blir belyst, då många patienter enligt Rose et al. (2003) lider av 

okunskap som bidrar till rädsla för behandlingen.  

 

Bakgrund 

ECT – Electroconvulsive Therapy 

Ladislas Meduna var en ungersk psykiatriker som år 1932 fick idén om att behandla 

schizofreni genom att framkalla krampanfall och utifrån den tekniken utvecklades den 

moderna ECTn som används idag (Nordanskog & Nordenskjöld, 2014). 

Behandlingstekniken vid ECT är utformad så att elektriska impulser skickas till 

centrala nervsystemet via elektroder (ibid.). Dessa elektriska impulser får kroppens 

alla muskler att kontrahera, vilket då kan liknas vid ett epileptiskt anfall, varvid 

nervceller depolariseras (Ottosson & D’elia, 2008). Patienten är under anestesi och får 

muskelavslappnande medel för att undvika att skadas under kramperna (Nordanskog 

& Nordenskjöld, 2014). 

 

Enligt Nordanskog och Nordenskjöld (2014) utfördes den första kända behandlingen 

med ECT år 1934 med ett lyckat resultat då patienten ska ha blivit helt återställd. 

Behandlingsmetoden kom till Sverige i slutet av 40-talet och används än idag. 

Misstron till behandlingen var stor under 60- och 70-talet då människor runt om i 

världen misstrodde mentalsjukvårdens biologiska behandlingsmetoder. Under tiden 

har utveckling av teknik och forskning kring ECT fortgått och är idag en världsspridd 

behandlingsmetod (Nordanskog & Nordenskjöld, 2014). Behandlingsmetoden är 
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bevisat effektiv, men är också en utav de mest omstridda och missförstådda (Carney 

& Geddes, 2003). 

Varje enskild person har en unik gräns för hur mycket elektriska impulser som behövs 

för att depolarisera nervceller i hjärnan, detta är beroende på ålder, kön samt aktuell 

medicinering (Nordanskog och Nordenskjöld, 2014). Det finns ännu inga kända 

kontraindikationer på vare sig kön, ålder eller övriga sjukdomar. I och med detta kan 

en stor grupp människor behandlas med ECT, men på väldigt olika grunder samt 

kriterier, där de olika kriterierna beror på ålder, kön, aktuell medicinering samt vikt 

(ibid.).  

Enligt Nordanskog och Nordenskjöld (2014) är patienternas upplevelse kring deras 

ECT-behandling ännu inte ett väl utforskat område. Rose et al. (2003) och 

Koopowitz, Chur-Hansen, Reid och Blashki (2003) beskriver i sina respektive artiklar 

att det fanns både positiva och negativa upplevelser av ECT, som innefattade känslor 

av oro, men även upplevd minnesförlust och i kontrast till det, ökad självkänsla. 

Forskningsresultatet av Rose et al. (2003) och Koopowitz et al. (2003) visar att de 

som behandlas med ECT uppger en otillräcklig information om behandlingen. En 

tänkbar orsak till upplevelsen kan vara att deltagare ofta drabbas av minnesförlust i 

samband med behandlingen (ibid.).  

 

Depression 

Det finns ett fåtal världskända psykiatriska forskningsprojekt från Sverige, men en 

utav dem är Lundbystudien som baserades på intervjuer av alla invånare under 1947, 

1957 och 1972 i de två socknarna Dalby och Bonderup utanför Lund (Agerberg, 

2011). Forskningsprojektet var prospektivt och används av forskare än i dag för att 

mäta och undersöka utveckling på och beteende hos personer med depression. 

Lundbystudien påvisar att depression är vanligt förekommande och att 22,5 procent 

av männen samt 42,4 procent av kvinnorna i Sverige kommer drabbas av depression 

minst en gång under deras livstid (ibid.). 

Ordet depression kan ha många olika betydelser som till exempel en psykisk sjukdom 

eller en fullt naturlig känslostämning (SBU, 2004a). Depressionen kännetecknas av 

långvarig känsla av nedstämdhet för varje individs upplevelser är subjektiva. Den 

subjektiva upplevelsen av detta bidrar till att reliabiliteten i diagnostiken låg. 

Klassifikationer samt skattning av depressionens olika grader studeras fortgående och 

är i ständig utveckling (ibid.). Agerberg (2011) beskriver att under depressionen lider 

patienten av olika symtom, där fem av nio följande kriterier bör passa in för att 

diagnosen depression ska kunna ställas: Nedstämdhet, tappat intresse för aktiviteter, 

inte kunna glädjas, rubbad sömn, aptitförändringar, brist på energi, tanke, 

koncentrations- och beslutssvårigheter samt att vardagliga sysslor blir tyngre. Enligt 

SBU (2004a) är de mest framträdande tankarna under en depression mörka, då den 
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deprimerade känner bristande framtidstro och känsla av hopplöshet. Det som i första 

hand driver patienten till att söka hjälp är de fysiska symptomen, såsom smärtor och 

värk, som utlöses av den psykiska påfrestningen (ibid.). Regression är ett tillstånd 

som kan utvecklas vid depression, detta tillstånd beskrivs av Bunkholdt (2004) som 

ett tillstånd då den deprimerades psyke går tillbaka till ett tidigare stadie i 

utvecklingen, vilket gör att tankeförmåga samt beslutsfattning funktionerar i liknelse 

med ett barns.  

 

Sjuksköterskans roll 

För att kunna uppnå bästa möjliga vård krävs det att sjuksköterskan och vårdteamet i 

anslutning till patienten följer de kärnkompetenser som är framtagna för respektive 

vårdprofession (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk och Öhlén, 2013). Med 

kärnkompetenser menar Baldwin, Clark, Fulton och Mayo (2009) de essentiella 

kunskaper som krävs för att nå patientens och samhällets målsättning med sjukvården. 

Fyra av kärnkompetenserna kan anses värdefulla att uppnå när det gäller 

omvårdnaden av patienter vid ECT-behandling (Edberg et al., 2013).  

Den första kärnkompetensen är evidensbaserad vård som syftar till att använda 

kostnadseffektiva metoder, vilket betyder att till minsta möjliga kostnad vara till 

största möjliga nytta för patienten (Johansson & Wallin, 2013). I enlighet med 

Willman, Forsberg och Carlsson (2005) ska allt som tillämpas och utförs inom vården 

vara baserat på vetenskaplig evidens för att säkerställa bästa möjliga vård. För att ge 

optimal vård belyser Johansson & Wallin (2013) vikten av att sjuksköterskan väger in 

sina kliniska erfarenheter vid omvårdnadsrelaterade beslut  

Den andra kärnkompetensen som kan knytas till patienter som får ECT är 

personcentrerad vård vilket innebär att patienten ska vara utgångspunkten, där fokus 

ligger på patientens behov istället för på dennes resurser (Ekman, Swedberg, Taft, 

Lindseth, Norberg, Brink & Sunnerhagen, 2011). En förutsättning för att patienten ska 

kunna uppnå hälsa, enligt Ekman och Norberg (2013), är att sjuksköterskan medvetet 

lyssnar och tar till sig av dennes berättelse. Varje människa har en egen värdighet som 

måste respekteras. När patienten känner av denna ömsesidiga respekt skapas en 

djupare relation, där förtroende och trygghet skapas (ibid.).  

Den tredje kärnkompetensen som gynnar patienten är att vårdpersonalen arbetar i 

team, vilket innebär en samarbetsvinst, där olika professioner bidrar med sin del för 

att effektivisera samt höja kvaliteten på vården (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 

2013). För att uppnå den samarbetsvinst som ett team kan ge, är en ständig dialog av 

vikt inom arbetsgruppen, så att vägen mot målet för vården ska bli tydlig. Det 

negativa som kan drabba ett team är att värdefulla riktlinjer blir förbisedda. 

Konsekvenserna av detta kan bli att samarbetsvinsten går förlorad och att patienten 

går miste om värdefull information (ibid.). 
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Slutligen, den grundläggande byggstenen i de olika kärnkompetenserna är 

patientsäkerhet, där alla rutiner och riktlinjer i de ovanstående kategorierna bör följas 

för att undvika skador (Nygren, Roback, Öhrn, Rutberg, Rahmqvist & Nilsen, 2013). 

Sjuksköterskan har en viktig roll när det kommer till patientsäkerhet, då denne oftast 

har ledande ställningar och ansvar över vårdteamet. Det är sjuksköterskans uppgift att 

identifiera och reagera på situationer och/eller beteenden som verkar avvikande 

(ibid.). 

 

Problemformulering 

ECT är en behandling som är vanligt förekommande internationellt såväl som 

nationellt. Trots det råder en bristfällig forskning om hur patienter upplever 

behandlingen. För att säkerställa bästa möjliga vård och optimera patientens hälsa kan 

sjuksköterskan ta del av patientens egen berättelse. Det är därför av intresse att belysa 

patientens egen upplevelse av behandlingsprocessen. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa hur patienter upplever behandlingsprocessen med 

ECT vid depression. 

 

Metod 

Litteraturstudie inspirerad av Evans (2002). 

 

Datainsamling 

Enligt Evans (2002) första steg bestämdes studiens syfte, därefter valdes databaser, 

sökord och inklusionskriterier. Artiklar söktes i databaserna Cinahl, Pubmed samt 

PsycInfo. Sökningarna har haft samma tillvägagångssätt i de tre olika databaserna för 

att behålla systematiken. Ämnesordet var ECT (electroconvulsive therapy) och i 

fritext användes patient* samt experience*, där asteriskerna står för att sökningen 

även skall inkludera orden i plural. Vid sökningen var inklusionskriterierna att 

artiklarna hade abstrakt, att de skulle vara originalartiklar, publicerade på engelska i 

vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2004-2014. I databasen PsycInfo gjordes en 

ytterligare avgränsning genom att artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket innebär 

att artikeln är vetenskapligt granskad. Denna avgränsning i PsycInfo gjordes då 

antalet träffar innan avgränsningen ej var hanterbart. Vid sökningarna framkom 

dubbletter i samtliga databaser. Dessa räknades enbart med en gång i sökhistoriken 

under lästa abstrakt.  Artiklar som hade en överskrift vilken inkluderade sjukdomar 
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bortsett från depression exkluderades. Efter detta urval lästes sammanlagt 45 abstrakt 

och från dessa exkluderades artiklar som inte var relevant för studiens syfte. Det 

resulterade i att 23 artiklar granskades av båda skribenterna och utifrån dessa blev 12 

kvar som resultatartiklar. Granskningar av dessa artiklar har genomförts med hjälp av 

bedömningsmallar framtagna av Carlsson och Eiman (2003). Bedömningsmallarna 

bestod av frågor om artiklarnas innehåll, abstrakt, introduktion och syfte. Dessutom 

frågor om metod, resultat, diskussion och slutsatser. Kvalitén bedömdes med hjälp av 

en skattningsskala mellan noll och tre. Artiklarnas uppnådda poäng räknades om till 

en procentsats och därefter graderades de till grad I som motsvarade mycket god 

vetenskaplig kvalité, grad II var av god kvalité och grad III var av låg kvalité.  

Granskningen resulterade i sex stycken grad I, tre stycken grad II samt tre stycken 

grad III. Artiklar från alla graderingar inkluderades i studien på grund av att de 

artiklar som graderades till grad III hade en innehållsrik information. 

 

 Dataanalys 

Vid analysering av artiklarna gjordes valet att använda Evans (2002) för att 

systematiskt bearbeta data.  

 

Steg två innebar att finna de viktigaste resultaten av varje resultatartikel. De 12 

inkluderade resultatartiklarna granskades därför ett flertal gånger av båda skribenterna 

för att sedan tillsammans framställa artikelöversikter som representerar slutsatser 

relevanta för studiens syfte. Dessa artikelöversikter kodades till olika teman med hjälp 

av fyra olika färger vilka representerade frågeställningar relevanta till syftet; Vilka 

förväntningar har patienterna inför behandlingen? Vilka upplevelser har patienterna 

av genomförd behandling? Vilka tankar har patienterna om ECT efter utförd 

behandling? Anser patienterna att deras förväntningar inför behandlingen har 

uppfyllts?  

 

Efter kodningarna sammanställdes fyra teman i steg tre, i enlighet med Evans (2002) 

modell utifrån det granskade materialet: Upplevda känslor i samband med 

behandlingsprocessen vid ECT, Svårigheter i beslutsprocessen vid ECT på grund av 

depression, Brist på information skapar misstro och Betydelsen av en 

förtroendegivande och trygg omvårdnad.  

 

Steg fyra i Evans modell (2002) innebar en beskrivning av de olika temana genom att 

fynden från de olika inkluderade artiklarna fördes samman (Tabell 1). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt svensk lagstiftning (SFS 2003:460) får forskning godkännas enbart om kravet 

på respekt för människovärdet uppfylls och informanten ska då ha lämnat samtycke 
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till samt vara informerad om den forskning som innefattar denne. Etikprövning ska 

ansökas av huvudskribenten (ibid.).  

I studien användes 12 artiklar där alla hade ett tydligt etiskt resonemang i flytande 

text samt att sex utav dem hade förtydligande etiska godkännanden av etiska 

nämnder.  

Resultat 

Resultatet baseras på 

information utifrån 

fyra teman som 

framtagits enligt 

Evans (2002). 

  

Tabell 1. Översikt teman 

 

 

 

Brist på information skapar misstro 

Majoriteten av artiklarna redovisade att det råder informationsbrist till patienterna, där 

de inte kände sig förberedda inför behandlingen samt ovetande angående hur tiden 

efter ECT kunde se ut (Ejaredar et al., 2014; Fisher et al., 2011; Meyers, 2007; 

Rajagopal et al., 2012; Rayner et al., 2009; Rush et al., 2008; Smith et al., 2009; Van 

Daalen-Smith et al., 2011; Vamos, 2008). Samtliga deltagare i Vogler et al. (2009) 

artikel beskriver att de kände att de inte blivit väl informerade innan de genomgått 

ECT. Detta ledde till att de i efterhand misstrodde vårdgivarnas kompetens eller 

välvilja gentemot dem. Brist på information ledde till, enligt Rayner et al. (2009), att 

patienterna kände sig lurade till att genomgå behandlingen, då de innan, på grund av 

den bristfälliga informationen, tackade ja till något de i annat fall hade sagt nej till.  

Tre artiklar belyste hur felaktig information missledde patienter och gav dem en 

felaktig bild av hur ECT fungerar och hur behandlingen gick till (Fisher et al., 2011; 

Rajagopal et al., 2012; Vamos, 2012). Detta kunde i värsta fall leda till ett felaktigt 

beslut om ECT-behandling som de inte skulle gjort om rätt information nått dem. 

Fisher et al. (2011) redovisade att patienter som erhållit information från sociala 

medier samt internet, hade en negativ syn på ECT och bemötte således behandlingen 

med oro. Patienter som tog emot korrekt information från vårdpersonal hade en mer 

positiv syn på ECT och kunde därmed fatta beslut baserat på evidens (Amazon et al., 

2008).  

Teman 

Brist på information skapar misstro 

Svårigheter i beslutsprocessen vid ECT på grund av depression 

Upplevda känslor i samband med behandlingsprocessen vid ECT 

Betydelsen av en förtroendegivande och trygg omvårdnad  



 

 7 

 

När patienterna fick mer utförlig information angående för- och nackdelar med ECT, i 

både tal och skrift, av sina vårdgivare skapades tillit till både vårdgivarna samt 

behandlingen (Orr & O´Connor, 2005). Enligt Rayner et al. (2009) framkom det att 

vårdpersonal förklarade en del aspekter mer utförligt än andra, vilket bidrog till att 

patienterna trodde sig veta allt om behandlingen, men efteråt insåg hur ovetande de 

var, vilket i sin tur ledde till misstro till vården (ibid.). 

 

Svårigheter i beslutsprocessen vid ECT på grund av depression 

   ”Definitionen av beslutsfattning är de handlingar eller processer för att avgöra; en 

slutsats eller upplösning om framtida åtgärder, efter övervägande; reglering av en 

fråga; en formell bedömning; tendens att besluta ordentligt; bestämdhet.”  

(Amazon et al., 2008: s.46). 

Resultatet visar att det fanns svårigheter i beslutsfattandet vid ECT-behandlingen, där 

citatet ovan konstaterar att beslutsfattning är en process av överväganden och 

bestämdhet för att kunna avgöra om framtida åtgärder (Amazon et al., 2008).  

Upplevelsen av depression enligt Orr och O’Connor (2005) är bland annat att den 

deprimerade har svårigheter att fatta egna beslut, då tillståndet innefattar problematik 

i att tänka konstruktivt. I artikeln skriven av Amazon et al. (2008) kunde enbart två av 

sju deltagare vara med och besluta om ECT. Dessa patienter upplevde stöd i sin 

relation till Gud vid besluttagningsprocessen, resterande fem var för sjuka i sin 

depression för att överhuvudtaget kunna ta beslut om en första behandling. I Fischer, 

Johnstone och Williamsons (2011) artikel beskrev sex av 56 deltagare i studien att det 

var väldigt svårt att ta beslutet att vilja ta emot ECT, då beslutsfattande, i deras 

tillstånd, var omöjligt. Smith, Vogler, Zarrouf, Sheaves och Jesse (2009) beskriver att 

regression är ett fenomen som kan drabba patienter med depression.  

Enligt Ejaredar och Hagen (2014); Fisher et al. (2011); Myers (2007); Orr och 

O´Connor (2005); Smith et al. (2009) kände patienterna att ECT var deras sista hopp 

till förbättring. Detta hade betydelse för deras beslutsfattning till att ta emot ECT. 

Patienterna kände att deras alternativ till ett bättre mående höll på att ta slut, vilket 

sänkte deras motivation till förbättring och maktlöshetskänslor tog vid (ibid.).  

Samtliga deltagare i artikeln skriven av Orr & O’Connor, (2005) upplevde att de inte 

hade någon kontroll över sina egna kroppar, utan behövde hjälp av professionella med 

beslutsfattande om fortsatta behandlingsåtgärder.  

 

Fischer et al. (2011) beskrev två motpoler i beslutsfattandet, där två av deltagarna i 

artikeln ansåg att ECT var det säkraste och bästa behandlingsalternativet vid 

depression. Tre andra deltagare kände sig hoppfulla på grund av att de skulle få prova 

en behandling som kanske skulle få dem att må bättre efter lång tids oro. Två andra 

deltagare valde behandlingen i hopp om att ECT skulle avsluta deras liv (ibid.). 
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Deltagare ur flertalet artiklar kände sig tvingade att genomgå ECT och ansågs sig då 

inte ha fått vara med i beslutsfattningen på ett adekvat sätt (Ejaredar & Hagen, 2014; 

Grover & Khehra, 2012; Hanna & Chaplin, 2009; Myers, 2007; Rajagopal, 

Chakrabarti, Rayner, Kershaw, Rush, McCarron & Lucey, 2008; Van Daalen-Smith, 

2011). 

 

Upplevda känslor i samband med behandlingsprocessen vid ECT 

Enligt Orr och O’Connor (2005) upplevde alla deltagare stress i relation till 

förberedelserna inför ECT-behandlingen. Stressen yttrade sig som upplevd oro och 

illamående. Flertalet deltagare i Rose, Fleischmann & Wykes (2004) artikel skulle 

aldrig vilja genomgå behandlingen igen, då upplevelsen av oro utvecklades till skräck 

och trauma samt att de ansåg att ECT var grunden till att deras liv var förstört. 

Anledningen till att patienter fick en negativ bild av ECT var att behandlingen 

resulterade i minnesförluster. Minnesförlust var en utav de orosmoment som patienter 

upplevde innan behandlingen, även andra biverkningar såsom mani eller djupare 

depression var bidragande faktorer till oro för ECT-behandlingen (ibid.). 

Depressionen i sig är överväldigande vilket får personen bakom depressionen att 

känna sig maktlös i sin egen kropp (Orr & O´Connor, 2005). Enligt Amazon, 

McNeely, Lehr och Marquardt (2008) upplevde patienterna att ECT var deras sista 

chans till förbättring och att detta i sin tur ledde till oro, då i händelse av att ECT inte 

fungerade, var deras alternativ till förbättring förbrukade. Orr och O´Connor (2005) 

beskriver att när depressionen tog över och beslut blev svåra att fatta kände sig 

patienten utsatt, vilket var skrämmande. 

 

Betydelsen av en förtroendegivande och trygg omvårdnad 

Patienter i Van Daalen-Smith (2011) artikel beskrev att sjuksköterskor och läkare var 

ett stort stöd i behandlingen, då patienternas desperation ibland kunde leda till 

obefogad tro på att sjukvårdspersonalen hade den kunskap och förståelse som krävdes 

för att ta adekvata beslut åt patienten. Enligt Orr och O’Connor (2005) var 

förtroendeingivande relationer med vårdpersonal den största anledningen till att 

patienterna vågade överlämna ansvaret till dem. Förtroendeingivande relationer 

innebar att vårdtagarna ville känna sig omtyckta samt att vårdgivaren skulle framhäva 

delaktigheten och ”vi”-känslan i bemötandet (ibid.). Fischer et al. (2011) illustrerar 

vikten av en hem- och sjukhusmiljö som känns trygg för patienten, där familjer och 

sjukvårdspersonal spelar en viktig roll. När dessa förhållanden var uppfyllda och 

patienten upplevde känsla av trygghet, blev behandlingsprocessen genomgående 

positiv.  
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Metoddiskussion 

Valet att använda Evans (2002) upplevdes som ett strukturerat sätt att arbeta med 

litteraturstudien för att uppnå syftet. Det sågs även som en bra vägledning genom 

arbetet då Evans hade tydliga riktlinjer om tillvägagångssättet, vilket underlättade och 

gjorde utformandet av metoden mer tydlig. 

 För att sökningarna skulle få en högre reliabilitet användes ordet ECT som ämnesord 

i samtliga databaser då syftet med sökningarna skulle riktas mot ECT som 

huvudämne. På detta sätt rensades irrelevanta artiklar bort. En ytterligare sökning 

gjordes, där ordet depression* lades till som fritextord för en ytterligare avgränsning 

mot syftet, men detta resulterade i att artiklar som svarade mot syftet föll bort och 

därmed valdes detta fritextord bort. Att inte använda depression som fritextord 

resulterade i att många artiklar som framkom vid sökningarna visade på forskning om 

hur ECT upplevdes vid specifika sjukdomar utöver depression.  

I PsycInfo fanns dock inget lämpligt ämnesord tillgängligt varför fritextord användes. 

Skribenterna gjorde valet att sökningen skulle utformas på detta sätt, då det kändes 

adekvat och riktat mot syftet. Systematiken i sökningarna blir dock lägre när inte 

samma sökning gjorts i alla tre databaser, vilket kan ses som en svaghet för 

litteraturstudien. 

Dubbletter framkom av sökningarna i alla tre databaser, vilket styrker kvaliteten i 

sökningarna (bilaga B). Tidsbegränsningen i samtliga sökningar bestämdes till elva 

år. Ett försök gjordes att testa både en femårig samt tioårig tidsgräns, men då föll 

relevanta artiklar bort och tidsavgränsningen till elva år fastställdes, då mättnad i 

sökträffarna uppnåddes inom denna tidsram. Avgränsningens betydelse för studien 

innebar att skribenterna fick all den information som kändes nödvändig för att uppnå 

syftet. Relativt gamla artiklar kan innebära svaghet för studien, men eftersom ECT-

behandlingen i stort sett ser likadan ut inom den satta tidsramen, samt att subjektiva 

upplevelser är oföränderliga genom tid, ansågs detta ej vara en svaghet. 

Sökningarna i databaserna avgränsades från början med att välja: Abstract available 

och English language, vilket resulterade i att den vetenskapliga reliabiliteten blev 

högre då vetenskapliga originalartiklar som regel skrivs på engelska när de ska 

publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt att abstract finns i majoriteten av 

originalstudier. Risken med att avgränsa med abstract och English language är att 

möjliga relevanta artiklar kan falla bort då det finns undantag för originalartiklar som 

inte är skrivna på engelska och/eller innehåller abstrakt. Detta kan ses som en svaghet 

i studien då värdefull information om patienters upplevelser kan falla bort.  

En av de funna artiklarna fanns inte att tillgå, detta anses som en svaghet då artikeln 

kan ha haft betydelse för studiens resultat. Artiklarna som valts ut lästes igenom av 
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båda skribenterna för att granskas och se vilka av dem som svarade gentemot syftet 

med studien. Att båda skribenterna var och för sig först analyserade resultatartiklarna 

för att sedan gemensamt diskutera dem ses som en styrka då reliabiliteten höjs 

(Henricson, 2014 ). Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar användes. 

Kriterier för hög vetenskaplig kvalitet var enligt mallen bestämda till >80 procent för 

hög kvalité, för medel >70 procent och om en studie fick >60 procent skulle den 

bestämmas som låg. Mallen kan ses som en svaghet då ett antal av artiklarna inte var 

uppbyggda på det sätt som mallen var anpassad efter, vilket då gav de artiklarna en 

låg procentsats. Artiklarna hade en hög innehållsrikedom för studien och valet gjordes 

att även behålla de tre artiklar som bedömdes låggradiga. Artiklarna granskades var 

och för sig för att sedan bedömmas tillsammans och konsensus nåddes, vilket styrker 

validiteten i granskningarna (Henricson, 2014). 

Alla artiklar utom en redovisade för könsfördelningen, vilka inte var jämnt fördelade, 

då det var övervägande del kvinnor. Tre artiklar studerade endast kvinnor vilket kan 

ses som en svaghet då resultat tagna från dessa artiklar inte är generaliserbara på 

grupper baserade på olika kön. En artikel hade majoritet av män. Genusperspektivet 

ansågs inte relevant för föreliggande studie, därför användes ovanstående artiklar i 

resultatet.  

 

Hälften av artiklarna (sex stycken) saknade ett tydligt etiskt godkännande. Av de sex 

artiklar som saknade etiskt godkännande hade tre artiklar från tidskriften Journal of 

Mental Health ett krav på att publikationerna i deras tidskrift ska ha etiskt 

godkännande. Två artiklar från Journal of ECT samt den sista artikeln från Journal of 

Women & Aging saknar tydliga instruktioner om etiskt förhållningssätt och 

kontaktades då via mail av skribenterna. Inget svar har mottagits, vilket anses som en 

svaghet för studien.  

  

Resultatdiskussion 

Patienternas okunskap om ECT bidrar till oro för behandlingen. För att patienten skall 

kunna genomgå behandlingen med största möjliga positiva utgång, är det av vikt att 

sjuksköterskan medvetandegörs om hur denne kan bidra till att omvårdnaden kring 

patienter som ska genomgå ECT håller hög kvalité (Ejaredar et al., 2014; Fisher et al., 

2011; Meyers, 2007; Rajagopal et al., 2012; Rayner et al., 2009; Rush et al., 2008; 

Smith et al., 2009; Van Daalen-Smith et al., 2011; Vamos, 2008; Rose, Fleischmann 

& Wykes, 2004).  En förutsättning enligt Edberg et al. (2013) för att patienten ska 

kunna uppnå hälsa, är att sjuksköterskan medvetet lyssnar och tar till sig av sin 

patients berättelse. Resultatet av artikeln skriven av Edberg et al. (2013) visar att 

patienterna har svårt att fatta beslut om behandlingen på grund av deras mående i 

depressionen, vilket skapar oro. Deprimerade personer lider av olika symtom där 

några av symtomen är tanke-, koncentrations- och beslutssvårigheter (Agerberg, 

2011). Oro är ett genomgående resultat för ECT-patienterna i denna litteraturstudie 
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som lyfter fram vikten av en förtroendefull relation till vårdgivare samt att tydlig 

information om både för- och nackdelar minskar denna oro. Rose et al. (2004) 

redovisar att patienterna upplever oro över om behandlingen kommer att påverka dem 

negativt efteråt, med biverkningar såsom mani, minnesförlust eller en djupare 

depression. Dessa funderingar och orosmoment som patienterna har, kan med enkla 

medel undvikas genom att ge innehållsrik information om hur proceduren går till och 

eventuella biverkningar samt vad man kan vänta sig tiden efter ECT. Enligt Rose, 

Fleischmann, Wykes, Leese och Bindman (2005) påvisas det att tydlig information 

leder till minskad oro samt ökad trygghet till vården, vårdarna samt behandlingen.  

 

Samtidigt som information är nyckeln till en bättre upplevelse av behandlingen, 

belyser även resultatet att personer med depression har svårighet med absorption av 

fakta samt information om behandlingen (Orr & O´Connor, 2005). Detta betyder att 

triangulering av information till patienten kan vara av vikt. Triangulering, i detta fall, 

innebär att information ges på ett kompletterande sätt som exempelvis i tal, skrift och 

i video och genom detta försöker få patienten att ta till sig information (Orr & 

O´Connor, 2005). Deltagare i flertalet artiklar känner sig tvingade att genomgå ECT 

(Ejaredar & Hagen, 2014; Myers, 2007; Rajagopal, Chakrabarti, Grover & Khehra, 

2012; Rayner, Kershaw, Hanna & Chaplin, 2009; Rush, McCarron & Lucey, 2008; 

Van Daalen-Smith, 2011). Detta kan bero på att kommunikationen mellan vårdtagare 

och vårdgivare varit bristfällig och att patienterna känner att de inte fått vara med i 

beslutsfattningen på ett adekvat sätt  

Det redovisas att det finns två motpoler av vårdtagare, de som tycker behandlingen 

var en vändpunkt till ett bättre liv och de som anser att behandlingen förstört deras liv 

(Rose, et al., 2004). Fischer et al. (2011) menar att en anledning till de negativa 

upplevelserna av ECT-behandlingen anses vara patienternas okunskap om 

behandlingen samt biverkningar som kan uppstå. Litteraturstudien visar tydlighet i att 

välinformerade patienter har en mer positiv syn efter avslutad behandling (ibid.). 

Genom tydligare information och ett personcentrerat sätt att förmedla detta, kan 

patienten få en chans att absorbera informationen. Detta kan leda till att upplevelserna 

kring ECT-processen blir mer positiv, då ett förtroende för vården kan byggas upp 

genom tydlig kommunikation, detta styrks av Van Daalen-Smith (2011). 

Enligt Nordanskog och Nordenskjöld (2014) är ECT överlägsen all annan behandling 

vid svår depression. Behandlingsmetoden kom till Sverige i slutet av 40-talet och 

används än idag, då metoden har använts med liknande teknik i alla år, med 

modifiering av muskelavslappnande medel samt anestesi, kan detta tyda på att 

behandlingsmetoden är välbeprövad. ECT är enligt Fink, Kellner och Vaughn McCall 

(2014), efter nästan 75 års tillämpning, bevisat säker samt effektiv men är också enligt 

Rajagopal, Grover och Khehra (2012) en utav de mest omstridda och missförstådda 

behandlingarna. Att behandlingen är missförstådd kan bero på den spridning av 

ogrundad information som den fått i media samt på internet, när outbildade personer 
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inom ämnet skrivit ogrundade slutsatser om ECT. Som redovisas av Fisher et al. 

(2011), ger information från media en negativ syn på ECT och patienterna bemöter 

således behandlingen med rädsla. Patienter som tar emot information från 

vårdpersonal har en mer positiv syn på ECT (Amazon et al, 2008). Den positiva effekt 

som detta ger kan grunda sig i att patienterna kan bygga upp en relation till 

sjukvårdarna, där de kan få svar på alla sina frågor och funderingar samt få en 

närmare kontakt med miljön och sjukvårdarna på plats, vilket kan skapa en trygghet 

då en känsla av säkerhet upplevs av patienten. Detta styrks av SSF (2010a) som 

redovisar att det är av vikt att vården kring behandlingen blir personcentrerad då 

många patienter lider av okunskap som bidrar till rädsla. Patientsäkerhet är en viktig 

del i sjuksköterskans roll som ansvarig över vårdteamet, vilket påvisas i samtliga 

resultatartiklar.  

Studien illustrerar att patienter anser att sjuksköterskor och läkare var ett stöd i 

behandlingen, på grund av desperation och en tro på att sjukvårdspersonalen visste 

vad de gjorde (Van Daalen-Smith, 2011). Denna tro på sjukvårdspersonalen kan 

innebära att patienterna inte ifrågasätter och ber om mer information, utan litar på att 

allt som bör sägas har sagts och efter behandlingen känner sig lurade då de inser hur 

ovetande de var. Enligt Orr och O’Connor (2005) var en förtroendeingivande relation 

med vårdpersonal den största anledningen till att patienterna vågade överlämna 

ansvaret till dem, vilket styrks av Dorr Goold (2001) där det bland annat beskrivs att 

förtroende är nödvändigt men också lätt att missbruka. 

Något som framkommer tydligt i litteraturstudiens resultat är patienternas 

föreställning om att ECT är deras sista möjlighet till förbättring av 

depressionstillståndet (Amazon, McNeely, Lehr och Marquardt, 2008).  Detta kan 

tyda på att ECT kan ge en negativ inverkan på hoppet samt motivationen hos 

patienterna, då de på grund av sin bristande kunskap om behandlingsmetoder anser att 

ECT är en drastisk lösning och sista utväg. Ottosson och Fink (2004) förklarar att 

ECT inte är en sista utväg utan en behandlingsmetod som vilken annan, dock att den 

har en mer effektiv och snabbare verkan än farmakologiska alternativ. Detta innebär 

att patienters felaktiga uppfattning om ECT bör förändras och det med hjälp utav 

vårdpersonalens kunskaper i ämnet.  

 

Konklusion 

Studiens mest framstående resultat är missnöjet över bristande information till 

patienterna inför, om och efter ECT-behandlingen. Oron över behandlingen och livet 

därefter är övergripande och är den största bidragande faktor till oron är risken för 

relaterade biverkningar.  Bristen på information leder till att vårdtagare letar upp sin 

egen information och denna nås via sociala medier samt internet. Dessa 

informationskällor leder till att patienterna får felaktig information som kan vara 

skrämmande och en fientlighet byggs upp gentemot behandlingsmetoden. Studien 
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lyfter fram vikten av en förtroendegivande relation mellan vårdgivare och vårdtagare, 

där relationen skapar trygghet. 

 

Implikation 

Resultatet av studien kan användas för sjuksköterskor i utveckling av omvårdnad 

kring patienter inom psykiatrin, då en större kunskap om hur patienters upplever sin 

behandling med ECT leder till en godare omvårdnad. Denna insikt som 

litteraturstudien kan medföra kan i sin tur ge vårdpersonal inom psykiatrin en större 

förståelse och detta kan i sin tur leda till en bättre omvårdnad. Litteraturstudien visar 

på att resultat som kan generaliseras till omvårdnaden är att patienten ska få chans att 

absorbera informationen på sina villkor, genom att den finns till hands på olika sätt, 

muntligt, skriftligt och via informationsvideo. Resultatet från litteraturstudien kan 

även användas i utbildningssyfte, speciellt anpassat till specialisering inom 

psykiatrivård. Ytterligare forskning som utgår från patientens egen upplevelse om hur 

informationen ska förmedlas är av vikt. Även vidare forskning i hur personer med 

depression tar till sig information och fakta är nödvändig. Detta behövs då 

litteraturstudien tydligt visar att det i nuläget finns brister inom dessa områden. 

 



 

 1 



 

 

Referenser 

Agerberg, M. (2011). Ut ur mörkret. Lund: Studentlitteratur. 

 

*Amazon, J., McNeely, E., Lehr, S., & Marquardt, M-G. (2008). The Decision    

Making Process Of Older Adults Who Elect to Receive ECT. Journal of Psychosocial 

Nursing. 46(5): 45-52. 

Bunkholdt, V. (2004). Psykologi – en introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare 

och övrig vårdpersonal. Lund: Studentlitteratur AB. 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: Fakulteten 

för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. 

Carlström, E., Kvarnström, S., & Sandberg, H. (2013). Teamarbete i vården. I A-K, 

Edberg., A, Ehrenberg., F, Friberg., L, Wallin., H, Wijk., & J, Öhlén (Red.). 

Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans 

specialistområden. (63-101). Lund: Studentlitteratur AB. 

Carney, S., & Geddes, J. (2003). Electroconvulsive therapy. Br Med J, 326(7403): 

1343-1344. doi. 10.1136/bmj.326.7403.1343 

Dorr Gold, S. (2001). Trust and the ethics of health care institutions. Hastings center 

report. 31(6): 26-33. 

Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (2013). 

Introduktion. I A-K, Edberg., A, Ehrenberg., F, Friberg., L, Wallin., H, Wijk., & J, 

Öhlén (Red.). Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans 

specialistområden. (15-27). Lund: Studentlitteratur AB. 

*Ejaredar, M., & Hagen, B. (2014). I was told it restarts your brain: Knowledge, 

power and women´s experiences of ECT. Journal of Mental Health, 23(1): 31-37. 

Doi: 10.3109/09638237.2013.841870. 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., Carlsson, J., 

Dahlin-Ivanoff, S., Johansson, IL., Kjellgren, K., Lidén, E., Öhlén, J., Olsson, LE., 

Rosén, H., Rydmark, M., & Sunnehagen, KS. (2011) Person-centered care — Ready 

for prime time. European Journal of Cardiovascular Nursing. 10(4): 248–251. Doi: 

10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008.Epub  

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data 

synthesis of processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2): 22-26. 



 

 

Fink, M., Kellner, C., & Vaughn McCall, W. (2014). The Role of ECT in suicide 

prevention. Journal of ECT, 30(1): 5-9. Doi:10.1097/YCT.0b013e3182a6ad0d 

*Fisher, P., Johnstone, L., & Williamson, K. (2011). Patients´perceptions of the 

process of consenting to electroconvulsive therapy. Journal of Mental Health, 20(4): 

347-354. Doi: 10.3109/09638237.2011.577116. 

Henricson, M. (2013). Diskussion. I M, Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och 

metod – Från idé till examination inom omvårdnad. (471-479). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Johansson, E., & Wallin, L. (2013). Evidensbaserad vård. A-K, Edberg., A, 

Ehrenberg., F, Friberg., L, Wallin., H, Wijk., & J, Öhlén (Red.). Omvårdnad på 

avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. (103-

145). Lund: Studentlitteratur AB. 

Baldwin, KM., Clark, AP., Fulton, J., & Mayo, A. (2009). National Validation of the 

NACNS Clinical Nurse Specialist Core Competencies. Journal of Nursing 

Scholarship. 41(2): 193-201. Doi: 10.1111/j.1547-5069.2009.01271.x 

 

Koopowitz, L., Chur-Hansen, A., Reid, S., & Blashki, M. (2003). The subjective 

experience of patients who received electroconvulsive therapy. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry, 37:49–54. 

Malcolm, K. (1989). Patients' perceptions and knowledge of electroconvulsive 

therapy. Psychiatric Bulletin, 13:161-165. Doi: 10.1192/pb.13.4.161 

*Myers, D-H. (2007). A Questionnaire Study of Patients´ Experience of 

Electroconvulsive Therapy. Journal of ECT, 23(3): 169-184. 

Nordanskog, P., & Nordenskjöld, A.(2014). ECT kliniska riktlinjer för 

elektrokonvulsiv behandling. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

Nygren, M., Roback, K., Öhrn, A., Rutberg, H., Rahmqvist, M., & Nilsen, P. (2013). 

Factors influencing patient safety in Sweden: perceptions of patient safety officers in 

the county councils. BMC. 13(52). Doi: 10.1186/1472-6963-13-52.  

*Orr, A., & O´Connor, D. (2005). Dimensions of Power: Older Women´s Experiences 

with Electroconvulsive Therapy (ECT). Journal of Women and Aging, 17(1-2): 19-36. 

Doi: 10.1300/j074v17n01_03. 

Ottosson, J-O., & D’elia, G. (2008). Rädsla oro ångest – behandling i samarbete. 

Stockholm: Liber AB. 

*Rajagopal, R., Chakrabarti, S., Grover, S., & Khehra, N. (2012). Knowledge, 

experience & attitudes concerning electroconvulsive therapy among patients & their 

relatives. Indian Journal of Medical Research, 135(2): 201-210. 



 

 

*Rayner, L., Kershaw, K., Hanna, D., & Chaplin, R. (2009). The patient perspective 

of the consent process and side effects of electroconvulsive therapy. Journal of 

Mental Health, 18(5): 379-388. Doi: 10.3109/09638230802523013. 

Rose, D., Fleischmann, P., Wykes, T., Leese, M., & Bindman, J. (2003). Patients’ 

perspective on electroconvulsive theraphy: systematic review. BMJ, 326, 1363-1365. 

Doi: i.org/10.1136/bmj.326.7403.1363 

*Rose, D., Fleischmann, P., & Wykes, T. (2004). Consumers´views of 

electroconvulsive therapy: A qualitative analysis. Journal of Mental Health, 13(3): 

285-293. Doi: 10.1080/09638230410001700916’ 

Rose, D., Fleischmann, P., Wykes, T., & Bindman, J. (2005). Information, consent 

and perceived coercion: patients' perspectives on electroconvulsive therapy. The 

British Journal of Psychiatry, 186: 54-59 Doi: 10.1192/bjp.186.1.54 

*Rush, G., McCarron, S., & V. Lucey, J. (2008). Consent to ECT: 

patients´experiences in an Irish ECT clinic. The psychiatric bulletin, 32: 15-17. Doi: 

10.1192/pb.bp.107.015065 

SBU. (2004 a). Behandling av depressionssjukdomar - en systematisk 

litteraturöversikt, volym 1. Stockholm: SBU. 

SBU. (2004 b). Behandling av depressionssjukdomar - en systematisk 

litteraturöversikt, volym 2. Stockholm: SBU. 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

*Smith, M., Vogler, J., Zarrouf, F., Sheaves, C., & Jesse, J. (2009). Electroconvulsive 

Therapy: The Struggles in the Decision-Making Process and the Aftermath of 

Treatment. Mental Health Nursing, 30:554-559. Doi: 10.1080/01612840902807947. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010 a). Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad. 

Stockholm: SSF 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010 b). Personcentrerad vård. Stockholm: SSF 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010 c). Vårdmiljöns betydelse. Stockholm: SSF 

*Vamos, M. (2008). The cognitive side effects of modern ECT: Patient Experience or 

Objective Measurement. Journal of ECT, 24(1): 18-24. 

*Van Daalen-Smith, C-L. (2011). Waiting for Oblivion: Women´s Experiences with 

Electroshock. Mental Health Nursing, 32: 457-472. Doi: 

10.3109/01612840.2011.583810. 



 

 

Willman, A., Forsberg, A & Carlsson, S. (2005). Identifiera omvårdnadensmetoder – 

en nödvändighet för implementering av evidensbaserad omvårdnad. Vård i Norden. 

25(4): 51-55. 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Ämnesord: ECT 

Fritextord: Experience och patient 

 

 

Sökord Databasnamn Databasnamn Databasnamn 

ECT Experience* 

Patient* 
Cinahl Pubmed PsycInfo 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2014-10-15 Cinahl 

ECT [MM] AND [fritext] 

Experience* AND Patient* 

Limits: 2004-2014, abstract, 

research article, English languages, 

no other illnesses than depression 

can be presented. 19 8 8 7 

2014-10-15 Pubmed 

ECT [MeSH] AND [fritext] 

Experience* AND  Patient* 

Limits: 2004-2014, abstract, 

research article, English languages, 

no other illnesses than depression 

can be presented. 68 14 6 3 

2014-10-15 PsycInfo 

ECT AND [fritext] Experience* 

AND Patient* 

Limits: 2004-2014, abstract, 

research article, English languages, 

no other illnesses than depression 

can be presented, peer reviewed 116 23 9 2 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens  Amazon, J., McNeely, E., Lehr, S., & G. Marquardt, M. (2008) The decision making process of older 

adults who elect to receive ECT. Journal of Psychosocial Nursing. 46(5). 45-52.  

Land  

Databas 
USA 

Cinahl    

 
Syfte Syftet med denna studie var att undersöka besluttagningsprocessen hos äldre personer med psykisk 

sjukdom som väljer att genomgå en ECT behandling. 

Metod:  

Design 

 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ fenomenologisk studie. 

 

 

Nio personer mellan 60 och 90 år som har eller ska genomgå en ECT behandling valdes ut. 

 

 

Författarna använde sig av ostrukturerade intervjuer, observationer, videoinspelning och skrivna 

förklaringar 

 

Intervjuerna transkriberades, likheter grupperades och omvandlades till teman för att utveckla en 

förståelse av de olika fenomen som framstod i besluttagningsprocessen hos patienterna.  

 

 

En person drog sig ur innan intervjuerna hade startat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats Resultatet visar att känslor som uppkommer i besluttagningsprocessen är tillit – som syftar till familj, 

läkare och/eller Gud, desperation – som innefattar ett behov av att bli bra, stöd – som innefattar familj, 

vänner och partner. Tidigare erfarenhet spelade också in, vilket innefattade personlig erfarenhet, 

familjens erfarenhet och andras erfarenhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens  Ejaredar, M., & Hagen, B. (2014). I was told it restarts your brain: knowledge, power, and 

women’s experiences of ECT. Journal of Mental Health. 23(1). 31-37. Doi: 

10.3109/09638237.2013.841870 

Land  

Databas 
Kanada 

Cinahl 

 
Syfte Syftet med studien var att utforska kvinnors erfarenheter av ECT, särskilt deras erfarenheter 

gällande kunskap och makt relaterat till ECT 

Metod:  

Design 

 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

 Kvalitativ studie med tematisering av data 

 

 

Deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval, genom reklamaffischer och ”word of mouth”. 

Engelsktalande kvinnor över 18 år inkluderades i studien och nio kvinnor valdes ut.   

 
Narrativa frågeformulär användes  

 
 

Alla intervjuer transkriberades av den första skribenten för att senare använda sig av en tematisk 

analys för att få fram olika teman och underteman. 

 

Ej angivna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats Resultatet visar att deltagarna i allmänhet hade önskat att de fått bättre information innan 

behandlingen och många av dem kände sig tvingade av sin läkare att genomgå behandlingen och 

några kände även att det var deras enda utväg, att det inte fanns något kvar att göra än detta 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens  Fisher, P., Johnstone, L., & Williamson, K. (2011). Patients’ perceptions of the process of 

consenting to electroconvulsive therapy. Journal of Mental Health. Doi: 

10.3109/09638237.2011.577116 

 

20(4). 347-354. Doi. 
Land  

Databas 
England 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka deltagarnas uppfattning om hur de gick med på ECT 

behandlingen. 

Metod:  

Design 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ studie med tematisk analys av data 

 

Patienter som genomgått ECT behandling mellan 6 månader till 5 år sedan på en ECT klinik i 

Wales, England. De utvalda patienterna var i åldrarna 31-70. 

 

Semistrukturerade intervjuer som varade i ca en timme på en plats som deltagaren själv fick välja. 

 

Intervjuerna kodades och delades in i teman och underteman. 

 

Av 56 inbjudna var det 12 patienter som gick med på att bli intervjuade. 

Slutsats Deltagarna beskriver att de upplevde att de fick dålig information innan behandlingen. På grund 

av att de inte visste så mycket om behandlingen sedan innan så kände de sig rädda när de fick 

förslaget. De beskriver också att de kände det som att de inte hade något annat val. Två deltagare 

valde att genomgå behandlingen för att de trodde att det skulle avsluta deras liv. Bara två deltagare 

valde behandlingen för att de upplevde att det var den säkraste och bästa behandlingen för 

depression. Familjen, doktorer och annan vårdpersonal spelade en viktig roll i deltagarnas 

upplevelse av behandlingen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens  Myers. H, D. (2007). A Questionnaire Study of Patients’ Experience of Electroconvulsive Therapy. 

Journal of ECT. 23(3). 169-174.  

Land  

Databas 
England 

PsycInfo 

 
Syfte Syftet med denna studie var att fastställa patienters upplevelse av ECT.  

 

Metod:  

Design 

 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ.  

 

Studien inkluderade patienter som behandlats med ECT mellan åren 1995 och 2002 på Shelton 

sjukhuset i England.       

 

 

Ett frågeformulär med 12 frågor skickades ut.  

 

 

Svaren från frågeformuläret analyserades med global cross-ratio models (GCR) 

 

 

288 patienter kontaktades, 148 av dem svarade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats Även om det för patienten kan vara smärtsamt att få veta att ECT är den sista vägen till ett bättre 

mående, är det ärligheten hos vårdgivarna som har betydelse och att rätt information når ut och 

absorberas av patienten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad III 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens  Orr, A., & O´Connor, D. (2005). Dimensions of Power: Older Women´s Experiences with 

Electroconvulsive Therapy (ECT). Journal of Women & Aging. 17(1-2) 19-36. Doi: 

10.1300/J074v17n0103 

Land  

Databas 
England 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka hur äldre kvinnor själva upplever ECT. 

Metod:  

Design 

 

Urval 

 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ, fenomenologisk studie 

 

Deltagarna valdes ut med hjälp av professionell vårdpersonal som upplyste om studien för kvinnor över 

65 som har erfarenhet av depression och har fått ECT under senare delen av livet. 

 

Djupgående intervjuer i deltagarnas hem, sex frågor som ställdes utan tidslimitationer. Allt spelades in 

och deltagarna kunde efteråt ändra, ta bort eller lägga till information. 

 

Intervjuerna skrevs ned ordagrant och lästes av skribenterna flertalet gånger. Nyckelord och teman 

byggdes upp och jämfördes mellan de olika deltagarna 

 

Från början var det 15 deltagare, sju avböjde på grund av hälsoproblem eller av motvilja att medverka. 

Två kvinnor ville delta men ångrade sig då deras psykiatriker avrådde dem. 

Slutsats Det är av stor vikt att vårdpersonalen har mer ingående egenskaper i och kring området depression samt 

ECT, då deltagarna kände att det inte alltid får svar på alla deras frågor. Deltagarna kände att det 

viktigaste var att känna förtroende för vårdpersonalen samt att känna sig omtyckta och att bli 

behandlade väl. Deltagarna belyste vikten av att få bli av med känslan av maktlöshet genom 

personcentrerad vård samt att vårdpersonal ska inse vikten av en tillitsfull relation till patienten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens  Rajagopal, R., Chakrabarti, S., Grover, S., & Khehra, N. (2012) Knowledge, experience & attitudes 

concerning electroconvulsive therapy among patients & their relatives. Indian Journal of Medical 

Research. 135(2). 201-210.  

Land  

Databas 
Indien 

Pubmed 

 
Syfte Syftet med studien var att undersöka patienters och släktingars kunskap, erfarenheter och attityder 

gällande ECT. 

Metod:  

Design 

 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 
Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

 

Av 153 patienter som genomgått ECT inom psykiatrin på ett sjukhus i Indien, så valdes 77 patienter 

och närstående ut. 

 

Frågeformulär som var designade för att bedöma deltagarnas medvetenhet och syn på ECT användes.  

 

 

Beskrivande statistik bestod av frekvensräkning, procentutvärdering, medelvärden och 

standardavvikelser. Chi-två-test användes för att jämföra resultatet. 

 

 

Av de 149 önskvärda deltagande patienterna så svarade 65 vid första kontakten och 12 vid andra 

kontakten. 77 patient-närståendepar deltog i studien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats Resultatet av studien visar dålig kunskap om behandlingen, vilket till stor del beror på dålig information 

från läkare innan behandlingen. Studien visar även på både bra och dåliga erfarenheter av 

behandlingen, men över lag en god attityd till ECT behandlingen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens  Rayner, L., Kershaw, K., Hanna, D., & Chaplin, R. (2009). The patient perspective of the concent 

process and side effects of electroconvulsive therapy. Journal of Mental Health. 18(5): 379-388. Doi: 

10.3109/09638230802523013. 

Land  

Databas 
England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att bedöma patientens upplevelse av ECT, med fokus på samtyckesprocessen och behandling 

samt biverkningar.  

biverkningar Metod:  

Design 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ samt kvalitativ tematisk studie 

 

Patienter som fått ECT behandling de senaste sex månaderna på de utvalda klinikerna. 

 

Mellan september 2003 och februari 2006 skickades 20 kopior av ett frågeformulär ut till 80 olika 

kliniker, där klinikerna blev ombedda att dela ut dessa till patienter som genomgått ECT behandling de 

senaste sex månaderna. 

 

Kvantitativ och kvalitativ data analyserades av två författare med en tematisk metod, där teman 

framtogs. Författarna träffades sedan och gjorde de sista kodningarna tillsammans. 

 

389 frågeformulär kom tillbaka, men i dessa var inte alla frågor ifyllda. Antalet som svarade på de olika 

frågorna varierade från 232-378 stycken. 

Slutsats Av studien framkommer det att vårdpersonal förklarar vissa aspekter mer utförligt än andra vilket 

bidrar till att patienten tror sig veta allt om behandlingen, men efteråt inser hur ovetande de var. Studien 

visade också på att tillfredställelsen hos patienterna var betydligt högre hos de som blivit intervjuade 

samt informerade tydligt både innan och efter ECT behandlingen. Tydlig information i både samtal och 

skrift är viktigt då personer med depression kan finna det svårt att absorbera eller minnas vad de blivit 

informerade om. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens  Rose, D., Fleischmann, P., & Wykes, T. (2004). Consumers´views of electroconvulsive therapy: 

A qualitative analysis. Journal of Mental Health. 13(3). 285-293. Doi: 

10.1080/09638230410001700916 

Land  

Databas 
England 

Cinahl           

 
Syfte Syftet med studien var att undersöka användarnas syn på fördelar och risker med ECT och att 

förstå den kontrovers som existerar mellan några användare och deras organisationer och 

professionella avdelningar. Metod:  

Design 

 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ innehållsanalys samt grounded theory 

 

 

Den 13 juni 2001 samlades material från olika forum på internet in samt från British library. 

 

 

Tre datakällor användes: 13:e juni 2001 nedladdades alla e-mail från tre olika forum vilket 

resulterade i 81 meddelanden som organiserades i olika trådar. Från ett videoarkiv i British 

library hämtades 23 filmklipp med intervjuer.  De använde sig även av nyhetsblad, böcker, 

tidningar som hade referenser som passade syftet, vilket resulterade i 16 tillkännagivanden. 

 

 

Materialet kodades och delades in i teman som analyserades.                    

 

 

Ej angivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats Resultatet av studien visar bland annat att patienterna upplevde behandlingen som ett extremt 

trauma, att de blivit självmordsbenägna och de upplevde också ett behov av att söka stöd och 

godkännande från andra människor och organisationer. En liten procent (43 av 139 personer) var 

positiva till ECT och/eller indikerade att de skulle vara beredda att genomgå behandlingen igen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens  Rush, G., McCarron, S., & V. Lucey, J. (2008). Consent to ECT: patients’ experiences in an Irish ECT 

clinic. Psychiatric Bulletin. 32, 15-17. Doi: 10.1192/pb.bp.107.015065. 

Land  

Databas 
Irland 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka subjektiva upplevelser av tillvägagångssättet vid ECT i en irländsk miljö. 

Metod:  

Design 

 

Urval 

 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ  

 

Patienter, på en psykiatrisk klinik i Dublin, som har eller får ECT behandlingar.  

 

 

Under sju månader, lämnades 89 stycken frågeformulär ut till patienter på den psykiatriska 

förrättningen på Dublins sjukhus. Deltagarna var mellan 20-82 år gamla där 17 var män och 33 var 

kvinnor. Utav dessa 89 var det 16 stycken som fick sin första ECT behandling. 

 

Frågorna kunde besvaras med tre alternativ: ja, nej samt osäker. Dessa sammanställdes i ett gemensamt 

svarsformulär. 

 

Efter två utskick till 89 patienter återkom 51 stycken (57procent). 

 

Slutsats Vårdpersonal bör förbättra sin nivå av information, så att patienten är väl medveten samt införstådd vad 

behandling med ECT innebär. Miljön kring patienten ska vara trygg och helt fri från tvång, om dessa 

mål uppfylls är ECT en modern metod som överenskommer med etiska principer och lagar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

Referens  Smith, M., Vogler, J., Zarrouf, F., Sheaves, C., & Jesse, J. (2009). Electroconvulsive theraphy: The 

struggles in the Decision-Making process and the aftermath of treatment. Mental Health Nursing. 30. 

554-559. Doi:10.1080/01612840902807947 

Land  

Databas 
USA 

Cinahl       

 
Syfte Syftet med denna studie var att undersöka patienters och deras familjemedlemmars uppfattning av ECT 

behandling. 

Metod:  

Design 

 

 

Urval 

 

 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ - hermeneutisk fenomenologisk studie.  

 

 

Studien inkluderade vuxna engelsktalande som var familj till någon som hade genomgått en ECT 

behandling eller själv hade genomgått en för mer än sex månader sedan. Fem män och elva kvinnor 

intervjuades. Nio av dessa var patienter och sju stycken var familjemedlemmar.          

 

Information ifrån ett sjukhus samlades in om vilka patienter som genomgått ECT behandling mer än 

sex månader tidigare och brev skickades ut till dessa med information om hur de kunde kontakta 

forskarna. De som deltog i studien svarade på ett demografiskt frågeformulär och deltog i en 

ljudinspelad intervju. 

 

Alla frågeformulär analyserades individuellt med hjälp av en hermeneutisk metod. Deltagarnas svar 

relaterades sedan till varandra för att sedan delas in i olika teman. 

 

Ej angivet 

 

 Slutsats Resultatet visar att deltagarnas upplevelser kommer ifrån då de bestämde sig för att genomgå 

behandlingen och upplevelser från efter behandlingen. Dessa upplevelser inkluderar både fördelar och 

nackdelar. De beskriver smärtan över att leva med en psykisk sjukdom och att behandlingen kunde vara 

en sista utväg. Många beskriver att de litade blint på läkarens rekommendationer. Många upplever 

också minnesförlust efter behandlingen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad III 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens  Vamos. M. (2008). The Cognitive Side Effects of Modern ECT: Patient Experience or Objective 

Measurement? Journal of ECT. 24(1). 18-24.   

Land  

Databas 
Australien 

Pubmed    

 
Syfte Syftet med studien var att undersöka den subjektiva upplevelsen av kognitiva förluster hos patienter 

som behandlas med elektrokonvulsiv behandling. 

Metod:  

Design 

 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 
Kvalitativ med tematisering av data 
 
Bekvämlighetsurval. Fem kvinnor och tre män i åldrarna 35-70 år, som alla genomgått en ECT 

behandling.  

 
Datainsamling genomfördes genom att samla in kommentarer ifrån patienter som genomgått en 

behandling med ECT.  

 
 

Tematisering. 

 

 

Ej angivet 

 

 

 

 Slutsats Resultatet visar på behovet av tydlig information, vikten av validering av erfarenheter, effekten av 

dagliga avbrott och problem med självkänsla. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

 

Referens  Van Daalen Smith, C. (2011). Waiting for Oblivion: Women´s Experiences with Electroshock. Issues 

in Mental Health Nursing. 32: 457-472. Doi: 10.3109/01612840.2011.583810. 

Land  

Databas 
Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse av ECT. 

Metod:  

Design 

 

Urval 

 

 

 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ triangulerad  design där de har gjort en litteraturöversikt med fokusgrupper, intervjuer med 

sjuksköterskor och med sju kvinnor som genomgått ECT.  

 

Deltagarna rekryterades genom affischer som fanns på ECT kliniker i Kanada och genom hörsägen. 

Studien innehåller sju engelskspråkiga kvinnor och 15 legitimerade sjuksköterskor mellan 44-65 år 

gamla.  

 

Deltagarna fick brev utskickade med information och ett brev om medgivande till studien. Sedan valdes 

en plats ut mellan skribent och deltagare för en individuell intervju. 

 

Tematisering av insamlad data. 

 

Oro över konfidentialitet och vedergällningar gjorde att vissa valde att ej delta.  

 

 
Slutsats Desperation var anledningen till att kvinnor gav över allt sitt förtroende till vårdgivarna, detta bevisar 

vikten av att vårdgivarna ger rätt information, så att patienten ska kunna fatta rätt beslut. Rädsla var en 

betydande faktor i behandlingen då patienterna inte visste vad som skulle hända efter avslutad 

behandling. Bristande information ledde till ökad sårbarhet och det är negativt för förtroendet till 

vården.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad III 
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