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Sammanfattning 

Depressionssjukdomar är en ökande sjukdomsbörda som idag omfattar 340 miljoner 

människor världen över och beräknas till att vara den näst största år 2020.  

Upplevelsen av fenomenet depression beskrivs som en emotionell kamp kopplad till 

omvärldens tyckande och där utanförskap, nedstämdhet och skam är dominerande 

känslor i personens liv. Sjuksköterskans vårdprofession utgör ett viktigt stöd i och hos 

omvårdnadsarbetet kring personer med depression och vars kompetens möjliggör en 

effektiv och positiv vårdtid. Syftet med studien utgick från att belysa sjuksköterskors 

omvårdnadsåtgärder kring personer med depression i slutenvård. En litteraturstudie 

genomfördes och resultatet baseras på elva vetenskapliga artiklar. Efter analys av 

artiklarna framkom tre distinkta teman: utbildning som omvårdnadsåtgärd, socialt 

stöd som omvårdnadsåtgärd och självstärkande omvårdnadsåtgärder. I resultatet 

påvisades det att utbildning hos sjuksköterskor avgjorde kvalitén på insatta 

omvårdnadsåtgärder samt att det i sin tur genererade kunskap och förståelse omkring 

fenomenet depression hos patienterna. Härifrån kunde förståelsen och vetskapen om 

sjukdomsbilden tjäna som avlastning och ett tillfälle till återhämtning och ro. Vidare 

kunde detta lugn användas som tillfälle att återbygga relationer. Framtida forskning  

inom området bör fokusera på att göra omvårdnaden till en tvärvetenskaplig disciplin, 

speciellt rörande psykosociala sjukdomar, så som depression. 

 

 



 

 

Depression is an increasing benefactor to the worldwide burden of disease with about 

340 million being affected and estimates to be the second major benefactor by 2020. 

The experience of depression is described as an emotional struggle related to worldly 

opinions which symptomizes in three dominant feelings such as alienation, dejection 

and shame. The nursing profession constitutes a crucial element of support in and 

during healthcare work with patients diagnosed with depression. The purpose of this 

study was to highlight nurses’ caring measures for inpatients with depression. The 

method was a literary overview and the result constitutes of eleven articles. The 

analysis of said result composed of three distinct themes; education as a caring 

measure, social support as a caring measure and self-reinforcing caring measures. 

Education of both nurses and patients improved the experienced care and generated a 

more equal relationship. The social support strengthened the patients’ confidence and 

served as relief which generated an opportunity for recovery and peace. Lastly the 

self-reinforcing measures were a non-dramatic way to deal with the depression and 

depended solely on the person’s perspective. Future research need to focus on making 

the nursing profession more interdisciplinary in regards to psychosociological 

diseases, such as depression.  
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Inledning 

Mer än 340 miljoner människor världen över lider av olika depressionssjukdomar och 

det beräknas vara den näst största bidragande faktorn för sjukdomsbördan år 2020, 

enligt World Health Organisation [WHO] (2016) samt Skärsäter, Langius, Ågren, 

Häggström och Dencker (2005). I relation till detta beskriver Global Burden of 

Disease Study 2013 Collaborators (2015) att i nutid är depression den näst största 

orsaken till ohälsa världen över mätt i Years lived with disability (YLD). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) har andelen som sökt sig till vården för depression i 

Sverige ökat avsevärt såväl bland kvinnor som män sedan mitten av 2000-talet och 

det är en övervägande prevalens bland kvinnor. Vidare menar Folkhälsomyndigheten 

(2014) att depression är vanligt förekommande i åldrarna 19-44 år för båda könen. 

Depressionens lidande, som resulterar i oförmåga till arbete och som anhörigsjukdom 

samt somatiska följdsjukdomar (Collard, Arts, Comijs, Hannie, Naarding, Verhaak, 

de Waal, Oude Voshaar, 2015; Armendáriz-García, Alonso-Castillo, López-García & 

Alonso-Castillo, 2012), gör att depression även kommer före kända folksjukdomar 

som ischemisk hjärtsjukdom och tuberkulos, enligt Åsberg och Mårtensson (2009). I 

förhållande till detta beskriver Barker (2003) att i och med sjuksköterskans 

omvårdnadskompetens inger detta ett förtroende för denna patientgrupp och det 

resulterar i att de oftast söker sig till vårdinstitutioner där sjuksköterskor finns. Det är 

vanligt att depression upptäcks som ett underliggande symptom när patienter söker 

vård av andra orsaker. Det är inte heller ovanligt att depressionen tar sig uttryck 

genom somatiska fantomupplevelser av smärta och att det är smärtan i sig som är 

orsaken till att en vårdkontakt tas (Skärsäter, 2014; Bell, Franks, Duberstein, Epstein, 

Feldman, Garcia & Kravitz, 2011). Det är därför av största relevans att sjuksköterskor 

har tillgång till samt kunskap och utbildning om vilka screeningverktyg som kan 

användas för att upptäcka depression när en patient söker vård av andra orsaker, och 

då veta vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas. I rollen som sjuksköterskor har 

ingår det att stötta, följa, utbilda och försvara patienter i deras väg mot tillfrisknande 

och respektera deras önskan genom att utgå ifrån deras upplevda situation (Barker, 

2003). 

Bakgrund 

Depression  

Depression definieras av Åsberg och Mårtensson (2009) som ett mångfacetterat 

begrepp med mycket innebörd. Känslor som nedstämdhet och sorg, sinnesstämning 

påverkat av en viss emotion och vidare till psykisk sjukdom är begrepp som innefattas 

av benämningen depression. Tolkning av Åsberg och Mårtenssons (2009) definition 

av depression blir således att depression kan upplevas som nedstämdhet och sänkt 

grundstämning, där det kan vara antingen ett symtom eller ett syndrom med 

efterföljande psykiska störningar. Egentlig depression innebär, enligt Skärsäter 
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(2014), ett medicinskt tillstånd som får till följd att påverka individers tankar, 

känsloliv, beteende och den allmänna psykiska hälsan. I mer än ett århundrade bakåt 

har psykiatrin uppehållit idéen om att psykologiska, sociala och känslorelaterade 

problem så som depression varit förklarbara med patologiska och biologiska grunder 

(Barker, 2003). I och med detta beskriver Barker (2003) att läkare och forskare kunnat 

påpeka en rationell medicinsk behandling för varje åkomma inom det psykiatriska 

fältet, som exempelvis neuroleptisk medicin till elektrisk terapi. Mental sjukdom i 

dess konstruktion har, gällande den diagnostiska processen, varit föremål för debatt. 

Den amerikanska psykiatriska föreningen, American Psychiatric Association (A.P.A.) 

övergav klassificeringen ”Mental sjukdom” och anammade istället ”Mental störning” 

(Barker, 2003), där femte utgåvan av verktyget Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-V) nu har en kategorisering för specifik diagnostisering av 

depression (American Psychiatric Association, 2014).   

Upplevelser av depression 

Enligt Deacon (2015) beskrivs depressionen som smygande, främmande och 

oförståelig, där personers negativa tankar blir främmande för sig själva, något som 

invaderar sinnet och tar över. Vidare uppger Deacon (2015) hur upplevelsen av skam 

över depressionen i vissa stunder kan vara mer tärande än depressionen i sig. 

Nyckelpunkten enligt Deacon (2015) var att upplevelsen av depression i samband 

med behandling var likt en polaritet där personer hade kunnande om nyttan med de 

olika formerna av behandling för depression men där de upplevde sig känslomässigt 

stagnerade i förhållande till dem.  

Wasserman (2003) beskriver att depression upplevas som att leva i ett mörker där en 

distinkt nedstämdhet kvarstår oberoende av positiva händelser eller omkringvarande 

faktorer. Därmed blir detta en konstant livsförhållning som även påverkar intresset 

och glädjen för sådant som de tidigare upplevt som givande. Nedsatt livslust att utföra 

olika aktiviteter (så kallad anhedoni), oförmåga att känna njutning, samt bristande 

viljestyrka medför att personer i fråga innehar en knapp initiativkraft inför dagliga 

aktiviteter eller sysslor. Detta kan röra sådant som att äta, komma upp på morgonen, 

ta hand om sitt utseende, sin hygien och liknande aktiviteter. Därmed kan dessa 

utgöra ett observandum vid omvårdnad av personer med depression. På en mer 

psykisk nivå, enligt Wasserman (2003) samt Armendáriz-García et al. (2012), kan 

personer påverkas av depressionen genom att de får koncentrationssvårigheter och har 

svårigheter med att fokusera. Det är vanligt att personer känner skam kring att ha 

depression och upplever att samhället ser dem som misslyckade, samt att personer har 

beslutsvånda och oftast ångrar de beslut som de fattat. Utöver detta kan personer även 

känna skuldkänslor kopplade till depression, då de som Deacon (2015) redogör kan 

känna att de har ”ett bra liv” och att de därmed inte skall uppleva nedstämdhet. 

Sammantaget leder detta till att personer nedvärderar sig själva, sina förmågor och 
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kan bli känsliga för kritik (Wasserman, 2003). Som ett tillägg till detta beskriver 

Åsberg och Mårtensson (2009) att de som är deprimerade lätt ser sig själva som 

bördor för andra och för omgivningen, vilket kan resultera i ett socialt 

tillbakadragande beteende hos personer med depression. 

Omvårdnad vid depression ur sjuksköterskeperspektiv 

Enligt Stuart (2009) samt Koehn och Cutcliffe (2007) skall omvårdnaden kring 

personer som har depression utformas utifrån en förstående och empatisk 

mellanmänsklig relation, där att inge hopp och minimera skamkänslor är central. I 

relation till detta, uppmärksammar Skärsäter (2014) att sjuksköterskor i omvårdnaden 

av personer med depression skall eftersträva att stödja denne i att utveckla en stärkt 

känsla av värde, att engagera sig i sin omgivning vilket kan medföra en ökad hälsa, att 

återgå till sitt dagliga liv, samt att förbättra dennes livskvalitet och reducera risken för 

återfall. Ett antal studier har gjorts om patienters upplevelse av vården när de sökt för 

depression, vilka gemensamt visar på att patienters upplevelse av god vård var 

beroende av tillit och förståelse från vårdpersonal. Detta öppnade dörren för ett 

växande förtroende mellan patienter och vårdpersonal (Allan & Dixon, 2009; Epstein, 

Duberstein, Feldman, Rochlen, Bell & Kravitz, 2010; Skärsäter, Langius, Ågren, 

Häggström & Dencker, 2005). Utifrån detta skall omvårdnaden kring patienter med 

depression utgöras av en ”du och jag”- relation där uppmuntran ges för att öka 

patienters delaktighet (Jormfeldt & Svedberg, 2010). Detta underlättar såväl 

upptäckten av psykisk ohälsa, samt att det vidare kan leda till en utveckling framåt 

och ur depressionen (Schröder, Ahlström, & Larsson, 2006; Kravitz et al. 2010). I 

detta sammanhang är ett exempel på omvårdnadsåtgärd, kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter, där sjuksköterskor eftersträvar att ha ett vänligt språk 

gentemot patienter samt aktiv lyssna till patienters upplevelse (Feely, Sines & Long, 

2007; McGilton, Sorin-Peters, Sidani, Rochon, Boscart & Fox, 2009). Att som 

sjuksköterskor kunna tillämpa sin omvårdnadsprofession och yrkesskicklighet för att 

bygga en god relation till patienter, visar Molin, Graneheim och Lindgren (2016) är 

av yttersta vikt för att ha en fortskridande positiv vårdtid. Relationen karaktäriseras av 

respekt, empati, optimism, tillit och trygghet vari patienter då kan känna ett behag av 

det givna omvårdnadsomhändertagandet (Molin et al. 2016). 

Depression upptäcks vanligen som ett underliggande symtom till den egentliga 

orsaken till vårdkontakt, men depression kan även manifestera sig genom somatiska 

fantomupplevelser av exempelvis smärta (Skärsäter, 2014; Bell, Franks, Duberstein, 

Epstein, Feldman, Garcia & Kravitz, 2011). Patienter med depressioner söker sig till 

vårdavdelningar eller vårdinstitutioner där det finns en övervägande andel 

sjuksköterskor på grund av deras omvårdnadsprofession (Barker, 2003).  Det är också 

av största vikt för sjuksköterskor att ha ett tillförlitligt screeningverktyg för att 

upptäcka depression, så som Becks Depression Inventory [BDI] (Socialstyrelsen, 
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2016) eller Montgomery Åsberg Depression Rating Scale som är det mest förekomna 

verktyget för screening av depression i Sverige (Montgomery & Åsberg, 1979).  

 

Phil Barkers Tidvattenmodell – omvårdnadsteoretisk grund 

Tidvattenmodellen utvecklades i England mellan åren 1995 – 1998 genom en serie 

studier vars fokus låg på att se behovet av psykiatrisk omvårdnad (Barker, 2003). De 

syftade även till att belysa maktbalansen mellan vårdgivare kontra vårdtagare. Phil 

Barker (2003) har i sin psykiatriska omvårdnadsteori, tidvattenmodellen, beskrivit en 

filosofisk modell vars kraft ligger i att förstärka det potentiella värdet av att tolka 

psykiska hälsoproblem mer som vardagliga avdramatiserade problem under livets 

gång vilket gör problemen till något naturligt och därmed överkomligt. Han utgår 

ifrån den dagsaktuella vård som utförs av sjuksköterskor inom psykiatrin och andra 

somatiska avdelningar. Modellen förespråkar också att istället för att se de psykiska 

problemen, som exempelvis depression, som något individuellt, patogenetiskt och 

homogent för den drabbade människan skall man se sjukdomen som något mer 

holistiskt. Något som också drabbar hela familjen och de närstående. Även det faktum 

att sjuksköterskor ännu idag lever under den starka hierarkiska ordningen medicin vs 

humaniora där man sätter medicinska diagnoser på människan och behandlar dem 

därefter, förstärker behovet av patientnära vård där människan ses som människa och 

inte en diagnos (Barker, 2003).  

Buchanan-Barker och Barker (2008) utvecklar och beskriver sex filosofiska 

huvudpunkter som tidvattenmodellen lutar sig mot i bemötandet av patienter med 

depression. Den första punkten innebär att den som ger omvårdnad måste inneha 

förmåga att lyssna på och ta in patienters egen historia. Det är patienters subjektiva 

uppfattning som ligger till grund för omvårdnaden och det är genom denna som 

återhämtningen kan påbörjas. Den andra punkten ser till patienters handlingskraft. Att 

se bortom problem, svagheter och tvivel och istället fokusera på individers styrkor 

vilka kan vara till nytta på vägen mot återhämtning. Punkt tre rör vikten av att 

respektera patienters önskningar och undvika en dömande inställning där den 

omvårdande försöker förklara för patienter vad som är bäst för den. Den fjärde 

punkten innebär att acceptera paradoxen mellan kris och tillfälle. Händelser i livet 

som upplevs som utmanande kan signalera att det krävs förändring. Detta kan vara ett 

tillfälle att ändra riktning i livet. Femte punkten berör vikten av att vårdgivarna är 

medveten om att alla mål tillhör personen som önskar förändring. Dessa mål 

representerar de små stegen till bättre och återvunnen hälsa. Den sjätte och sista 

punkten berör vikten av att eftersträva det enkla i det komplexa. Psykiatrisk vård och 

dess åtgärder är ofta komplexa och gåtfulla. De enklaste tillgängliga medel skall 

eftersträvas för att personer skall se och orka röra sig framåt mot målen (Buchanan-

Barker och Barker, 2008).  
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Problemformulering 

Då mer än 340 miljoner människor världen över lider av depression är det troligt att  

sjuksköterskor  möter dessa människor i sin professionsutövning. Sjuksköterskor 

behöver genom utbildning äga kunskap både om vilka beprövade metoder och 

arbetssätt som finns för att upptäcka depression, samt kunskap att omsätta detta i 

omvårdnadsåtgärder, i syfte att lindra lidande och främja välbefinnande. 

Syfte  

Att belysa sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder beträffande patienter med depression i 

slutenvård.  

Metod 

Den valda designen är en litteraturstudie, som beskrivs i Forsberg och Wengström 

(2013), som en allmän litteraturstudie (overview) där ändamålet är att beskriva 

kunskapsläget inom ett valt område. Datasökning gjordes i databaserna Cinahl, 

PsycINFO och PubMed. 

Datainsamling 

En pilotundersökning gjordes innan resultatsökningen i syfte att få en överblick över 

forskningsområdet. Databaserna som valdes var Cinahl, PubMed samt PsycINFO då 

de alla tangerar området omvårdnad. Sökorden var utformade utifrån syftet samt 

användes booleska operatorer och trunkering för att täcka in området och eventuell 

böjningar av orden (Forsberg & Wengström, 2013). Forsberg och Wengström (2013) 

redogör för booleska operatorer som ett hjälpmedel vid sökning av vetenskapliga 

artiklar, vilket binder samman sökorden utformade utifrån syftet. Sökorden 

eftersöktes med stöd av Karolinska institutet (2016) i syfte att finna korrekta Mesh 

termer. Utifrån detta gjordes sökningen i fritext för att inte exkludera artiklar som 

skulle kunnat uppfylla inklusionskriterierna (alltså de som motsvarar syftet men ej har 

Mesh term som sökord). Därtill användes operatoren AND (Forsberg & Wengström, 

2013). Resultatsökningen gjordes 2016-03-03.  

Sökorden var: Nurs* AND depression AND inpatient   

Inklusionskriterierna utgjordes av artiklar som var kritiskt granskade (peer-reviewed), 

engelskspråkig, publicerade inom intervallet 2006-01-01 till 2016-03-03 samt 

åldersavgränsning på 19-44 år. Exklusionskriterier utgjordes av studier som var 

gjorda i öppenvård samt omvårdnadsåtgärder som främst omfattar närstående eller 

dylikt till patienter.   
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Efter avgränsningar i samtliga databaser genererade detta i Cinahl 76 träffar, PubMed 

104 träffar samt PsycINFO 280 träffar. I PsycINFO fanns inte alternativet för 

åldersavgränsning 19-44 år, därmed gjordes avgränsningen så snarlik som möjligt 

vilket resulterade i åldersavgränsning på 18-29 år, 30-39 år och 40-64 år samt 

eftersöktes manuellt artiklar som enbart höll sig inom åldersintervallet 19-44 år. (se 

Bilaga A; Sökhistorik samt Sökord). I PubMed fanns ej alternativet - peer-reviewed- 

som avgränsning, men där värderingen av vetenskaplig kvalité genom Carlsson och 

Eiman (2006) ansågs likvärdig för att uppfylla detta inklusionskriterie, tillsammans 

med utförliga etiska överväganden. 

Samtliga artiklars vetenskapliga kvalitet granskades efter filtrering genom inklusions- 

och exklusionkriterier samt ifall de motsvarade syftet. Enligt en mall utarbetad av 

Carlsson och Eiman (2006) möjliggörs en granskning av vetenskaplig kvalitet genom 

att aktivt söka och värdera aspekter av artiklar, vilket därefter omvandlas till andel 

poäng som en viss artikel har som därpå graderas enligt en graderingsrangordning 

över vetenskaplig kvalitet. Där lägre gradering så som grad I, innebär bättre 

vetenskaplig kvalitet hos artikeln.   

Därtill kan tilläggas att författarna till föreliggande litteraturstudie, båda har 

erfarenhet av att arbeta inom  icke medicinsk vårdsektor  med personer med 

depression. 

Fyra indikatorer för granskning av vetenskaplig kvalitet 

Nedstående definitioner av indikatorer används som utvärdering av föreliggande 

litterturstudie under avsnittet metoddiskussion. 

Trovärdighet innebär, enligt Wallengren och Henricson (2012) att artikeln som 

granskas äger giltighet och är rimlig i dess resonemang. Trovärdigheten kan stärkas 

genom att analysen av insamlat resultat gjorts av samtliga författare enskilt för att 

därefter göra en jämförelse av gjord analys, tillsammans. Utomstående granskare är 

även en faktor som ökar trovärdigheten. Därtill kan trovärdigheten påverkas av hur 

den valda metoden svarar mot syftet men även hur förankrat ämnesområdet är med 

stöd av nuvarande forskning (Wallengren & Henricson, 2012). 

Pålitlighet kan påvisas genom att författarna till studien har beskrivit sin förförståelse 

kring studieområdet eller tidigare erfarenheter, genom exempelvis dagboksföring. 

Pålitligheten ökas även i förhållande till hur mycket utrymme som ges för tidigare 

forskning inom ett forskningområde, även hur analysförfarandet gjorts påverkar 

pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). 
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Bekräftelsebarhet ligger nära såväl pålitlighet samt trovärdighet men 

bekräftelsebarheten kan tillgodoses ifall urvalet och datainsamlingen är detaljerat 

beskrivet rörande litteraturstudie handlar det om urvalskriterier (Wallengren & 

Henricson, 2012). 

Överförbarhet handlar om ifall funnet resultat går att överföra på andra situationer, 

kontext och/eller grupper, vilket oftast beskrivs i slutet av studien (Wallengren & 

Henricson, 2012). 

Databearbetning 

Alla resultatartiklar granskades upprepade gånger, var för sig samt ihop. Därefter 

sammanfattades resultatdelarna ur respektive artikel i form av en artikelöversikt, som 

motsvarade föreliggande litteraturstudies syfte. Därefter kondenserades 

resultatsammanfattningarna till att omfatta olika områden och teman som dessa 

berörde (Forsberg & Wengström, 2013). De teman som framkom var; (1) Utbildning 

som omvårdnadsåtgärd, (2) Socialt stöd som omvårdnadsåtgärd samt (3) 

Självstärkande omvårdnadsåtgärder. Med utbildning som omvårdnadsåtgärd åsyftas 

sjuksköterskors och i viss mån patienters kunskap om diagnosen depression genom 

utbildning om diagnosen och personer med depression. Socialt stöd innebär 

omvårdnadsåtgärder som syftar till att patienter ska kunna interagera mer med 

vårdpersonal, anhöriga och/eller andra patienter för att stärka självkänslan. Det 

sociala stödet från sjuksköterskor ses som centralt. Självstärkande 

omvårdnadsåtgärder åsyftar aktiviteter som patienten förmodar sig klara av och som 

syftar till att stärka självkänslan hos den deprimerade.  

Forskningsetiska aspekter 

Enligt World Medical Association (WMA, 2013) ska en studie vara etiskt godkänd 

innan den kan påbörjas samt skall hänsyn tas till det lands lagar i vilket studien skall 

ske. Personers integritet och personuppgifter skall skyddas och delaktigheten i studien 

skall ha ett godkänt medverkande vilket närsomhelst under studien kan återkallas. 

Därtill skall det förväntade resultatet vara till nytta för forskningsområdet. Dessa 

etiska principer skall utgöra grunden i granskningen av artiklarna, som skall vara 

etiskt godkända. 

En resultatartikel var inte etiskt granskad, men uppvisade etiska överväganden i sitt 

förhållningssätt gentemot deltagarna i studien. Övriga resultatartiklar var samtliga 

etiskt granskade av en etisk kommitté. 
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Resultat 

Resultatet pekar på omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor skulle kunna vidta 

gentemot och tillsammans med patienter. Även indirekta åtgärder (så som exempelvis 

visat kunnande rörande depression) framkom genom resultatet vilka kunde stärka 

sjuksköterskerollen vid utförandet av omvårdnadsåtgärderna i samröre med 

patienterna. Resultatet beskrivs i tre teman och artiklarnas spegling i de olika teman 

redovisas i Tabell 1.  

Tabell 1: Resultatartiklarnas spegling i föreliggande litteraturstudies 

teman. 

 

Utbildning som omvårdnadsåtgärd 

Sjuksköterskor med en högre utbildningsnivå inom området som uppvisade och hade 

en utökad kunskap rörande personer med diagnosen depression, upplevdes som mer 

insatta och mer förstående gentemot patienterna. Detta stärkte de omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskorna genomförde i syfte att lindra lidande (Chien, Leung, Chu, 2014; 

Mårtensson, Carlsson, Lampic, 2008; Garner, Phillips, Schmidt, Markulev, 

O’Connor, Wood, Berger, Burnett & McGorry, 2008; Knubben, Reischies, Adli, 

Schlattmann, Bauer & Dimeo, 2006 samt Forsyth, Poppe, Nash, Alarcon & Kung, 

2010).  

Chien et al. (2014) samt Forsyth et al. (2010) visade båda på att utbildning inom 

psykiatrisk omvårdnad för sjuksköterskor upplevdes av patienter som att bli mer 

sedda och erhålla god omvårdnad utifrån den levda situationen. Detta genom att 

sjuksköterskorna uppvisade större förståelse för patienterna och deras sjukdomsbild. 

Resultatartiklar 
Utbildning som 

omvårdnadsåtgärd 

Socialt stöd som 

omvårdnadsåtgärd 

Självstärkande 

omvårdnads- 

åtgärder 

Baike et al. (2012) X  X 

Chien et al. (2014) X  X 

Coffey et al. (2014)  X X 

Erkkilä et al. (2011)  X  

Forsyth et al. (2010) X X X 

Garner et al. (2008) X   

Iqbal och Bassett (2008)  X X 

Knubben et al. (2006) X  X 

Lai et al. (2014)   X 

Mårtensson et al. (2008) X X  

Roh et al. (2012)  X  
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Utbildningar som sträcker sig till att omfatta patienter erhöll dem möjligheten att få en 

förklaring på vad som orsakat uppkomsten av depressionen samt att de fick en större 

förståelse för de omvårdnadsåtgärder som genomfördes (Chien et al. 2014). Forsyth et 

al. (2010) visade vidare på att utbildning inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT) som 

självstärkande kunskap för sjuksköterskor i deras yrkesutövande var positivt, då 

sjuksköterskorna kunde använda sig av olika aspekter av KBT och sedan 

implementera dem i omvårdnaden. Vidare menar Forsyth et al. (2010) samt Chien et 

al. (2014) att utbilda patienter i KBT-liknande övningar (copingstrategier) samt 

orsaker bakom depression och åtgärder som kan vidtas vid depression, blev som en 

extra dimension av omvårdnaden. Även här blir det en självstärkande 

omvårdnadsåtgärd som hjälper såväl vårdpersonal som patienter att interagera på en 

mer jämlik nivå. I relation till detta, påpekar Mårtensson et al. (2008) vikten av att ha 

en mer jämlik relation mellan patienter och sjuksköterskor. Detta frammanar en god 

och gynnande omvårdnadsgrund där sjuksköterskors profession inger ett ökad 

förtroende utifrån patienters perspektiv och kan minska på depressionssymtomen.   

Mårtensson et al. (2008) lyfter fram att sjuksköterskors utbildning och kunskap om 

omvårdnadsåtgärder påverkar relationen mellan sjuksköterskor och de 

omvårdnadstagande patienterna. Omvårdnaden som ges gentemot patienter med 

depression avgörs till stor del av relationen sinsemellan, där omvårdnadsåtgärder som 

erhållits genom utbildningen såväl gynnar patienter men även stärker relationen 

mellan vårdpersonalen och patienter (Mårtensson et al., 2008; Garner et al., 2008; 

Knubben et al., 2006). Kunskap om omvårdnadsåtgärder som kan stärka relationen 

mellan patienter och sjuksköterskor är enligt Baike, Geerligs och Wilhelm (2012)  

samt Garner et al. (2008) handlingar där fokus läggs på något annat än depressionen 

då detta visats ha en positiv inverkan hos patienter med depression men även på 

ångesten som är nära kopplat till depression. Enligt Baike et al. (2012) inger kunskap 

om omvårdnadsåtgärder, liknande ovanstående, ett förtroende hos patienter gentemot 

sjuksköterskor då de är aktivitetsfokuserande och inte nödvändigtvis innebär några 

krav för att utföra dem. Detta stärker vidare patienters upplevelser av sjuksköterskors 

omvårdnadskompetens.  

Socialt stöd som omvårdnadsåtgärd 

Att kunna förstå och arbeta med sin sjukdomsbild visar Coffey, Gallagher, Desmond 

(2014) att det är av yttersta vikt för en väl fungerande rehabiliteringsplan. Livsmål 

och livsmålanpassning som yttrades och beskrevs vid inskrivning på avdelning, 

fungerade som kompass i omvårdnadsutformningen och var vidare behjälplig vid 

depressionssymtom som yttrade sig efter utskrivning (Coffey et al. 2014).  

Coffey et al. studie (2014) beskriver precis som Erkkilä, Punkanen, Fackner, Ala-

Rouna, Pöntiö, Tervaniemi, Vanhala och Gold (2011) studie att av de största målen 
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patienter har, är att kunna socialisera sig med andra människor och att kunna umgås 

med vänner och familj. Erkkilä et al. (2011) påvisar att musikterapi individuellt och i 

grupp tillsammans med utbildad vårdpersonal inom musikterapi har en god inverkan 

på depression genom att via musikens hjälp kunna distansera sig från depression och 

då kunna hantera och begrunda depressionen från olika synvinklar. Musikterapin 

utgick från att deltagarna skapade musik genom instrument med stöd av varandra. 

Musiken hade också förmågan att kunna visualisera problemidentifikation kopplat till 

depression vilket oftast visade sig vara otillräckligt starkt socialt stöd (Erkkilä et al. 

2011). Att orka med att leva innanför de sociala ramarna och att kunna leva upp till 

dess behov är en stark önskan och en faktor som många personer som lever med 

depression ser som ett friskhetstecken. Coffey et al. (2014) påvisar detta genom att 

beskriva att ju högre värde som patienterna satte på de uppskattade målen, medförde 

desto färre depressionssymtom. Större delen av de mål som uppskattades av 

patienterna var mål som rörde starkare självbild samt att kunna socialisera och stödja 

andra (Coffey et al. 2014) vilket också stärks av Forsyth et al. (2010) Där man som 

omvårdnadsåtgärd vill få patienter att arbeta med positiva tankegångar för att undvika 

negativa tankespiraler genom implementering av självstärkande tanketräning i grupp 

och som leddes av utbildad sjuksköterska. Vidare menar Forsyth et al. (2010) att 

övningar i självstärkande och positiva tankegångar skall anpassas av ansvarig 

sjuksköterska för att möta patienter i deras individuella behov, vilka styrs av 

patienters önskningar och upplevelser.  

Socialt stöd kunde också yttra sig via sjuksköterskans yrkesutövande påvisar 

Mårtensson et al. (2008) där sjuksköterskor tillsammans med patienter fick, 

samvärdera patienternas copingresurser i att hantera känslomässig stress, 

depressionssymtom, samt livskvalitet. Resultatet pekar bland annat på, enligt 

Mårtensson et al. (2008), att utöver utbildningsnivån hos sjuksköterskor var det den 

sociala samvaron och det sociala stödet mellan sjuksköterska och patient som kunde 

avgöra kvaliteten på omvårdnadshandlingar, omvårdnadsplanering, omvårdnadsbehov 

och omvårdnadsgärningar. Vidare beskriver Mårtensson et al. (2008) att 

sjuksköterskor oftast överskattar nivån av patienternas känslomässiga stress, vilket 

depression kan manifestera sig som, och då därtill riskerar att underskatta patienters 

copingresurser och livskvalitet. Vilket i sin tur riskerar att bryta ner behovet av vad 

Coffey et al. (2014) beskriver som att kunna förstå och arbeta med sin sjukdomsbild. 

I en annan studie gjord av Iqbal och Bassett (2008) påvisas det att via gruppträning 

satt i sociala rum och sammanhang, så som exempelvis promenader och styrketräning, 

påverkas förmågan hos patienter med depression att socialisera med andra. Iqbal och 

Bassett (2008) poängterar att schemalagda aktiviteter som verktyg ökar motivationen 

till både individuell träning och träning i grupp. Vidare skriver då Iqbal och Bassett 

(2008) att utförandet av schemalagd träning i sin tur reducerar symtomen från 
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depression. En motivator till att ta steget till att utföra träningen var sjuksköterskor 

som uppmanade, stöttade och uppmuntrade i den aktiva schemaläggningen.  

Roh, Chung, Kwon och Kim (2012) påvisar att för att kunna hindra utveckling av 

depression är socialt stöd viktigt. Roh et al. (2012) pekar på att brännskador av olika 

magnituder var starkt relaterad till att patienter utvecklar depressionssymtom och att 

detta skapar en nedåtgående spiral där ärrvävnad efter brännskador upplevs som än 

mer negativ. Utifrån detta menar Roh et al. (2012) att sjuksköterskorna sågs som 

stöttepelare för patienterna och var en källa för tröst. Sjuksköterskors roll i 

omvårdnaden vid depression utgörs av att förbättra patienters egensyn genom att 

stötta dem i dagliga aktiviteter så som duschning, påklädning och socialt umgänge. 

Men även att vårda med respekt (Roh et al. 2012).  

Självstärkande omvårdnadsåtgärder 

En stor del av omvårdnaden vid depression riktar sig eller påverkar självbilden och 

självförtroendet genom uppmuntran, stöd och förståelse för den levda livssituationen, 

vilket kan utgöras av aktiviteter som personer med depression förmodar sig klara av 

och motiveras av (Iqbal & Bassett, 2008; Knubben et. Al., 2006; Chien et al., 2014; 

Baike et al., 2012; Lai, Zauszniewski, Tang, Hou, Su & Lai, 2014; Coffey et al., 

2014; Forsyth et al., 2010).  

Enligt Iqbal och Bassett (2008) samt Knubben et al. (2006) är en självstärkande 

omvårdnadsåtgärd för patienter med depression att uppmuntra dem till fysisk aktivitet 

som exempelvis promenader och styrketräning samt schemalagda aktiviteter. Den 

fysiska aktiviteten eller dagliga aktiviteten blir som en handling som inte medför eller 

kräver tankegångar kring den egna sjukdomsbilden, utan fokuserar mer på hur en 

aktivitet skall utföras, att följa instruktioner och scheman samt slutligen att genomföra 

den. Därmed blir poängen med aktiviteten och schemat i sig självt att slutföra den 

men efter utförd aktivitet påverkas självbilden indirekt på ett positivt sätt (Knubben et 

al., 2006; Iqbal & Bassett, 2008; Coffey et al., 2014). 

Coffey et al. (2014) lyfte fram målsättning som en viktig del vid utförandet av olika 

långsiktiga aktiviteter men även som mål för livet, detta medför en möjlighet för 

eftersträvande och meningsfullhet. Även enligt Coffey et al. (2014) kan 

målsättningarna också ses som bedrifter på det som åstadkommits, vilket kan kopplas 

till individers självförverkligande då möjlighet ges för att se utvecklingen som skett, 

en tillbakablick över förfluten tid rörande sjukdomsbild kontra framtidens och ens 

mål. Målsättningen vid aktiviteter enligt Lai et al. (2014) skall inte enbart avgränsas 

till fysiska aktiviteter så som uthållighetsträning exempelvis gång på löparband, utan 

med aktiviteter avses istället alla former av dagliga aktiviteter och sysslor, så som att 

dammsuga. Detta medför ett liknande resultat av positivt omvälvande tankegångar 
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hos patienter med depression efter genomförda alldagliga aktiviteter, vilket var nära 

sammankopplat till självbilden och självförtroendet.  

Enligt Baike et al. (2012) medför ett skriftligt uttryckande av den levda livssituationen 

att personer med depression kommer till underfund med sig själva och orsaken till 

varför de blev deprimerade, men detta förutsätter att personerna i fråga är redo för att 

möta sina ”demoner”. Estetiska övningar så som skrivandet styrks vidare av Garner et 

al. (2008) samt Knubben et al. (2006) då dessa övningar är lugnande och 

distraherande från ångestskapande samt depressionstilltagande faktorer och erbjuder 

istället ett tillfälle av avslappning och återhämtning. Indirekt påverkas depressionen 

och ångesten genom ovanstående omvårdnadsåtgärder då patienterna återges makten 

över depressionen genom att dels erhålla kunskap om depression, men även att utföra 

handlingar som inte medför en direkt konfrontation utan istället återuppbygger 

makten hos patienterna i en lugnande kontext (Garner et al. 2008; Knubben et al. 

2006; Baike et al. 2012 och Chien et al. 2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Resultatsökningarna som gjordes var utformade utifrån studiens syfte vilket var att 

belysa sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder beträffande patienter med depression i 

slutenvård. Föreliggande litteraturstudie utarbetades enligt Forsberg och Wengström 

(2013).  

En pilotundersökning gjordes i syfte att utforska och hitta lämpliga sökord som skulle 

vara adekvata utifrån syftet vilket stärker bekräftelsebarheten. Dessa sökord beskrivs i 

Bilaga A, Tabell 2. Tolkningar av de valda sökorden kan ha exkluderat publikationer 

som skulle kunnat motsvara syftet, genom att översättningarna från svenska till 

engelska inte varit exakta. Därtill kan tolkningen av sökorden vara en fördel genom 

att nurs i trunkerad form kan, översatt på svenska, innebära såväl sjuksköterska som 

omvårdnad vilket medför en bredare sökning. Sökordet nurs trunkerades för att 

erhålla alla böjningar av ordet, vilket är en styrka för föreliggande litteraturstudie då 

fler adekvata artiklar som svarade mot syftet kunde utvinnas. Användandet av 

Karolinska institutet (2016) innebar att sökorden även var utformade utifrån gällande 

mesh termer, vilket skulle kunnat exkludera övriga vetenskapliga artiklar som inte 

hade mesh termer som sökord. Men i och med att sökorden söktes i fritext, där 

databasen gavs möjlighet att täcka området i så stor utsträckning som möjligt 

inkluderades samtliga artiklar oberoende av databasens arkiveringssystem i sökningen 

utifrån sökorden.  
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Genom att gjorda artikelsökningar skedde systematiskt, enligt Forsberg & Wengström 

(2013) i databaserna CINAHL, PubMed samt PsycINFO, påvisar detta god 

trovärdighet då relevanta och adekvata artiklar påträffats. De databaserna som 

användes baseras på syftet och de omfattade omvårdnadsrelaterad forskning. 

Inklusionskriterierna för vetenskapliga artiklar vid sökningen var: att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, kritiskt granskade (peer-reviewed) och att de skulle vara 

publicerade inom intervallet 2006-01-01 till 2016-03-03. Exklusionskriterierna 

utgjordes av studier gjorda i öppenvård samt omvårdnadsåtgärder som riktar sig till 

närstående eller dylikt till patienter. Begränsningar gjordes i syfte att stärka 

föreliggande litteraturstudies vetenskapliga kvalité genom god bekräftelsebarhet 

(Wallengren & Henricson, 2014). Initialt i pilotsökningen påträffades ett fåtal 

vetenskapliga artiklar som träffade mot syftet, vilket medförde att tidsintervallet 

utökades till tidsintervallet 2006-01-01 och 2016-03-03. Därefter påbörjades en ny 

sökning med det utökade tidsintervallet med användning av booleska operatoren 

AND (Forsberg & Wengström, 2013) 

Sökningarna i de valda databaserna genererade totalt 460 träffar, av dessa var 55 

sammanfattningar lästa och 20 valdes ut och granskades i fulltext då de svarade mot 

syftet. Av dessa 20 artiklar var 4 dubbletter, vilket medförde att 16 artiklar granskades 

i fulltext. Dubbletterna stärker trovärdigheten för föreliggande litteraturstudie då det 

påvisar att forskningsområdet är inringat (Wallengren & Henricson, 2014). Av de 16 

som valdes ut svarade 11 av dem mot syftet vid närmare granskning. Samtliga 11 

artiklar var av kvantitativ ansats, därtill har dessa artiklar även varit etiskt granskade 

av en kommitté eller gjort etiska överväganden, vilket stärker trovärdigheten 

(Wallengren & Henricson, 2014). Att samtliga 11 resultatartiklar var av kvantitativ 

ansats varken försvagar eller stärker den vetenskapliga kvalitén av föreliggande 

litteraturstudie, då sökningen av artiklarna i databaserna samt efter implementeringen 

av inklusions- och exklusionkriterier var det slutgiltiga resultatet av artiklar som 

träffade mot syftet, de artiklar som för närvarande finns inom syftets 

forskningsområde.   

Kvalitetsbedömningen av de 11 resultatartiklarna gjordes med stöd av Carlsson och 

Eiman (2003). Denna bedömning av vetenskaplig kvalité gjordes utifrån författarna 

till föreliggande litteraturstudies förkunskaper. 10 av de 11 resultatartiklarna var av 

grad I efter granskning enligt Carlsson och Eiman (2003) samt en artikel var av grad 

II, vilket påvisar god vetenskaplig kvalité. Resultatartiklarna var gjorda i: Finland (1), 

Storbritannien (1), Tyskland (1), Kina (1), Sverige (1), Australien (2), USA (1), 

Taiwan (1), Irland (1) samt Korea (1). Överförbarheten var god då resultatet från 

artiklarna visade på många liknande fynd (se Tabell 1) oberoende av landet de var 

gjorda i. Möjligen hade överförbarheten styrkts ytterligare ifall samtliga kontinenter 
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hade varit representerade i artiklarna. Pålitligheten är stärkt då stort utrymme givits 

för tidigare forskning i resultatdiskussionen samt även omvårdnadsteori har funnits 

med. Utöver detta har en utomstående handledare följt och granskat arbetet under dess 

gång vilket också stärker pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2014). 

Resultatdiskussion  

Utbildning som omvårdnadsåtgärd 

Utbildning medförde att omvårdnadsåtgärderna som utfördes var mer meningsfulla 

och genererade en ökad förståelse för den genomförda omvårdnaden sett från såväl 

patienters som sjuksköterskors synvinkel (Chien et al., 2014; Forsyth et al., 2010). 

Därtill medförde utbildningen för båda parter att en mer jämlik nivå av interaktion 

mellan patienter och sjuksköterskor möjliggjordes. Detta öppnade dörren för en stärkt 

patient och sjuksköterskerelation som vidare härdades genom ett nyfunnet förtroende. 

(Baike et al. 2012; Mårtensson et al., 2008; Garner et al., 2008; Knubben et al., 2006). 

Utbildning och kunskap om omvårdnaden samt vad depression är har en stor 

betydelse för vårdpersonal och patienter, för tillfrisknandet och reducerad upplevelse 

av depression (Chien et al., 2014; Forsyth et al., 2010) vilket överensstämmer med 

studier gjorda inom detta område (Kronmüller, Victor, Schenkenbach, Postelnicu, 

Backenstrass, Schröder, Mundt, 2007; Knutson, Newberry, Schaper, 2013; Shah, 

Klainin-Yobas, Torres, Kannusamy, 2014; Donker, Griffiths, Cuijpers, Christensen, 

2009; Nunstedt, Nilsson, Skärsäter, 2013). Enligt Friberg, Pilhammar och Bengtsson 

(2005) samt Gregor (2001) har patienter ett förtroende för sjuksköterskor gällande att 

förmedla information och lärande kring hur sjukdomsförlopp kan te sig. Friberg et al. 

(2005) pekar specifikt på att utbildning för patienter av sjuksköterskor medför ett mer 

aktivt deltagande i omvårdnaden och förser patienter med en känsla av trygghet och 

lättnad. Vidare menar Friberg et al. (2005) att känslor som otrygghet, oro, samt 

upplevelsen av att vara underordnad kan uppstå vid frånvaro av information. Detta 

kan även orsakas av ett ojämlikt maktförhållande mellan patienter och vårdpersonal, 

samt av oro på grund av bristande kunskap om sjukdomsförlopp och behandlingar.  

Aktivt deltagande som följd av utbildning av patienter medför en reducerad förekomst 

av depressionssymtom samt har en direkt inverkan på hur depressionen kommer att te 

sig i den närmsta framtiden. Detta i och med att patienter blir mer motiverade till att 

vilja eftersöka kunskap och lärande samt att de upplever sig mer uppmärksammade 

(Loh, Leonhart, Wills & Simon, 2006; Loh, Simon, Hennig, Hennig, Härter & Elwyn, 

2006; Shay & Lafata, 2014). Vidare menar Loh et al. (2007) att en effekt av aktivt 

deltagande som kan uppkomma genom erhållen kunskap och förståelse, är att 

behandlingen för depression på längre sikt kan reducera depressionssymtom och 

motverka återfallsrisken mer än för patienter som är mindre deltagande i 

vårdprocessen.  
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Shay och Lafata (2014) visade på att aktivt deltagande, där patienter upplever sig fatta 

beslut om behandlingar gemensamt med vårdpersonal är till stor del beroende på 

relationen sinsemellan. Mårtensson et al. (2008) påpekade vikten av ett jämlikt 

förhållande mellan patienter och vårdpersonal, sjuksköterskor specifikt, då 

konsekvenser av en ojämlik relation medför en osäkerhet samt missförståelse mellan 

parterna, vilket vidare styrks av Friberg et al. (2005) samt Gregor (2001). Joseph-

Williams, Elwyn och Edwards (2014)  motsäger detta genom att lyfta upp patienters 

upplevelse av vården i sig som ett hinder för relationsbyggande samt att erhållen 

kunskap inte ger makt på grund av strukturella och organisatoriska aspekter. Exempel 

på arbetstidsrelaterade missförhållanden är dålig kontinuitet i vården samt bristande 

integritet under vårdtid, vilket skapar en miljö som inte öppnar upp för 

patientinflytande. I samband med detta lyfts sjuksköterskor upp som mediatorer för 

klargörande av information samt som lyssnare för patienters upplevelser. Utifrån 

Barkers Tidvattenmodell (Buchanan-Barker & Barker, 2008) innebär detta att 

sjuksköterskor blir de som lyssnar till patienters upplevelser enligt punkt ett (ta 

hänsyn till patienters upplevelser) och tre (respektera patienters önskningar och ej 

vara paternalistisk), men detta kan problematiseras ifall sjuksköterskors engagemang 

för patienter hindras av, enligt Joseph-Williams et al. (2014) strukturella och 

organisatoriska förhinder. Däremot kan den sjätte punkten rörande att söka efter enkla 

åtgärder istället för komplexa vara en vägvisare för hur sjuksköterskor kan bemöta 

denna paradox, genom att införliva en liknande inställning. Det vill säga att istället för 

att ha en inställning av maktlöshet inför hindren för kontakt med patienter, ta istället 

tillvara på de få tillfällen som kan finnas där i vardagen på sjukhuset och lyssna till 

patienters upplevelser. 

Ytterligare visar Joseph-Williams et al. (2014) även på, i enlighet med Mårtensson et 

al. (2008) att patienters upplevelser av ojämlikhet i maktförhållande samt relationen 

mellan patienter och vårdpersonal, begränsar patienters deltagande oberoende av 

utbildning rörande ens egen depression. Detta genom att patienter upplever sig 

underordnade samt oroar sig för hur deras efterfrågningar kan påverka vårdkvalitén 

där de anser sig kunna bli behandlande som den ”besvärliga patienten”. Detta visar 

därmed på vikten av ett förtroende mellan patienter och vårdpersonal, men där 

patienter uppmuntras till att inte förlita sig på vårdpersonal på ett sådant vis att 

patienters deltagande i vårdprocessen kan bli förhindrat eller begränsat, genom att 

patienter exempelvis håller sig passiva i beslutsfattande (Joseph-Williams et al., 

2014). 

Kunskap om och utbildning inom omvårdnadsåtgärder så som taktil massage eller 

tanke och känsloskrivande har god effekt på upplevelser av depression enligt patienter 

(Baike et al. 2012; Garner et al. 2008), vilket även påvisats genom Newby, Graff, 

Ganzini, McDonagh (2015) och Cooper (2013). Detta i och med att taktil massage är 
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en omvårdnadsåtgärd som kan stärka förtroendet mellan patienter och sjuksköterskor, 

och skrivande då detta är en copingstrategi som helt och hållet utgår från patienters 

upplevelse. Newby et al. (2015) samt Cooper (2013) uppmärksammar vikten av att i 

samband med omvårdnadsåtgärder beträffande patienter med depression skall 

vårdpersonal utgå från att ha ett icke-dömande bemötande gentemot patienter. Utifrån 

Barkers Tidvattenmodell (Buchanan-Barker & Barker, 2008), innebär dessa 

omvårdnadsåtgärder att patienters upplevelser står i centrum och därmed utgår 

aktiviteten från patienters handlingskraft och önskningar, i syfte att lindra lidandet. 

Vikten av att ha en icke-dömande omvårdnad för patienter med depression kan till 

stor del avgöra hur depression yttrar sig i och med att personer med depression oftast 

är mer känslomässigt mottagna för negativa intryck (Wasserman, 2003). Detta lyfter 

vidare fram punkt två, där utgångspunkten för omvårdnaden skall vara att se bortom 

problem, tvivel och svagheter och istället fokusera på det åtgärder som kan främja 

hälsa och återuppbyggnad, vilket främst skrivande (Baike et al., 2012) skulle kunna 

uppnå. Patienterna bearbetar depressionen i text och fokus läggs på depressionen och 

att ge uttryck för den. 

Med stärkande kunskap och utbildning som omvårdnadsåtgärder i form av de nämnda 

ovan kan tilläggas att KBT används i utbildningssyfte och ibland implementeras i 

patientnära vård. KBT är i grunden ingen omvårdnadsåtgärd i sig och heller inget 

verktyg i omvårdnadsprocessen som ägs av sjuksköterskeprofessionen. Vidare menat 

att läkare, med sitt engagemang placerat i sjukdomsfokus, använder sig av KBT i 

syftet att lära patienterna handskas med symtom från depression och med förhoppning 

om ett utfall i ökad patientföljdsamhet mot ordinerad behandling (Wiklund, 2012). I 

sjuksköterskans profession riktas fokus mot att med stöd av KBT främja hälsa och 

lindar lidande. Wiklund (2012) menar på att KBT skall ses ur sin komplexa 

problematik och då vara ett, sett från sjuksköterskeperspektivet, omvårdnadsverktyg 

och en omvårdnadshandling. Verktyget är KBT och omvårdnadshandlingen blir av 

den art att patienter, med hjälp av delar av verktyget KBT, hittar sin subjektiva 

världsbild av välbefinnande och tar stegen mot ett vad Wiklund (2012) menar att få 

ihop sin vardag och skapar sig en kunskapsplattform för att därigenom bemöta 

depressionen. Beech (2000) påvisar att en stor del av omvårdnaden som utförs av 

sjuksköterskor gentemot patienter med depression redan innehar aspekter av KBT så 

som positiva tankegångar eller att ändra tankemönster, vilket de erhållit utan någon 

formell KBT utbildning. Vidare menar Beech (2000) att sjuksköterskor och deras 

unika roll i vårdandet bör ses som resurser för att vidare säkerställa god vård, specifikt 

rörande psychosociala sjukdomar, vilket vidare stöds av Warrilow och Beech (2009) 

samt Parrish, Peden och Staten (2008). 
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Socialt stöd som omvårdnadsåtgärd 

Att som människa få uppleva socialt stöd i vardagen påvisar Coffey et al. (2014) att 

det är av yttersta vikt och framför allt i sjukdomstillstånd så som exempelvis 

depression. Depression medför att de sociala ramarna mer eller mindre inte orkar 

upprätthållas och den så viktiga interaktionen med andra människor, familj och 

vänner blir lidande (Erkkilä et al., 2011; Coffey et al., 2014). Olika kurativa och 

preventiva verktyg och arbetsredskap har formats och utvecklats för behandling och 

motverkning av depression för patienter inom slutenvård vilket visas av Forsyth et al. 

(2010) i övningar som ger patienter självstärkelse genom positiva och kreativa 

tankegångar. Andra övningar vars huvudmål var avdramatisering och som kunde 

göras i grupp eller individuellt och då för att patienten senare skulle kunna ingå i en 

större social samvaro var övningar som musikterapi (Erkkilä et al., 2011), träning och 

fysiska aktiviteter (Iqbal & Bassett, 2008) samt övningar i copingstrategier ledda av 

sjuksköterskor (Mårtensson et al. 2008)   

Mårtensson et al. (2008) samt Roh et al. (2012) menar att i ett lyckat vårdförlopp 

yttras sjuksköterskors yrkeskompetens i att man lyckas etablera en god och sund 

relation till patienten där sjuksköterskor i sin vårdprofession fungerar som ett socialt 

stöd gentemot patienten. I denna relation där vårdgivaren blir ett socialt stöd till 

patienten kunde man börja utveckla, tillsammans med patienten, och samvärdera 

patienters copingresurser vari patienten kunde hantera känslomässig stress och då i ett 

senare skede bejaka livskvaliteten (Mårtensson et al 2008). Detta stärks av en studie 

gjord av Apostolo, João Luís Alves, Kolcaba och Katharine (2009) där guidade 

bildspråk (bildspel med tillhörande musik exempelvis, bild på hav till ljudet av 

havsvågor) som metod, initierad, genomförd och ledd av sjuksköterskor, skapade en 

positiv självbild hos patienterna. Detta genom att fokusera bort från 

depressionssymtom och negativa tankespiraler.   

Vad Coffey et al. (2014) beskriver i sin studie är att via ovan beskrivna hjälpmedel 

kan patienter navigera sig med stöd av sjuksköterskor genom vårdtiden och få en 

större självförståelse för sin sjukdomsbild. Musik som terapi beskriver Erkkilä et al. 

(2011) vara en god omvårdnadsåtgärd vid depression och vägen ifrån dess symtom. 

Med musikens hjälp, individuellt men helst i grupp, beskriver Erkkilä et al. (2011) 

och stärks av Castillo-Pérez, Gómez-Perez, Calvillo, Pérez-Campos och Mayoral, 

(2010) att känslan av depression minskar och att det sociala stödet ökar samtidigt som 

ork till att upprätthålla de sociala strukturerna och kontakterna finnes. Vidare stärks 

detta av Fai Chan, Yang Wong och Thayla (2011) att via musik som terapi påskyndas 

tillfrisknandet från depression samtidigt som symtomen avklingar i accelererad fart.  

Som ytterligare ett verktyg patienter med depression har för att nå ett av de största 

målen, vilket är den sociala interaktionen med andra människor, nämner Iqbal och 
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Bassett (2008) är schemalagda aktiviteter. Med detta menar Iqbal och Bassett (2008) 

gruppträning i form av promenader och styrketräning som friskkatalysatorer och att 

aktiviteterna i sig utgör en social plattform för integration där depression som symtom 

inte står i centrum vilket i sig presenterar en mer avdramatiserad miljö. Detta är 

viktigt för att som León-Pérez, Wallston, Goggins, Poppendeck och Kripalani (2015) 

beskriver inte skapa emotionell stress vilket i sin tur kan ha en negativ symtombild på 

depression och skapa onödigt vårdlidande för patient och anhöriga. 

 

Buchanan-Barker och Barker (2008) beskriver i sin omvårdnadsteoretiska grund -  

tidvattenmodellen, femte punkten som berör vikten av att vårdgivaren är medveten 

om att alla mål tillhör personen som önskar förändring. Dessa mål representerar de 

små stegen till bättre och återvunnen hälsa. Som vårdgivare bör man följa denna 

punkt och respektera samt uppmuntra de små vinsterna av sociala interaktioner vilka 

är beskrivna ovan. Detta för att kunna skapa en trygg miljö samt att kunna utgöra ett 

stöd för patienterna i forum där depressionssymtom hindrat till social samvaro. Punkt 

tre i Buchanan-Barker och Barkers (2008) tidvattenmodell blir också aktuell här då 

den ser till patientens handlingskraft. Att se bortom problem, svagheter och tvivel och 

istället fokusera på individens styrkor vilka kan vara till nytta på vägen mot 

återhämtning. 

Självstärkande omvårdnadsåtgärder 

Omvårdnadsåtgärder rörande att stärka självbilden och självförtroende för personer 

med depression utgörs av schemalagda aktiviteter, att öka förståelsen för depressionen 

och vad den kan innebär genom utbildning och slutligen skrivande i form av att aktivt 

bearbeta känslomässiga upplevelser och negativa tankegångar (Baike et al., 2012; 

Knubben et al., 2006; Iqbal & Bassett, 2008; Chien et al., 2014; Forsyth et al., 2010; 

Coffey et al., 2014).  

Att som Iqbal och Bassett (2008) samt Knubben et al. (2006) beskriver självstärkande 

omvårdnadsåtgärder visar på att det inte är aktiviteterna i sig som är det primära, utan 

istället utförandet av dem. Människor med depressionssymtom har långt mellan 

tanken av handling och själva utförandet varvid utförandet av ett moment blir en 

seger. Att komma bort från tankegångar om sin egen sjukdomsbild och samtidigt 

kunna vila tankarna i någonting positivt, kreativt och påtagligt så som Iqbal och 

Bassett (2008) vill påvisa. Detta stärks samtidigt av Mota-Pereira, Silverio, Carvalho, 

Ribeiro, Fonte och Ramos (2010) vars arbete rörande utvärdering av motion istället 

för eller som komplement till psykofarmaka också pekar på att utförandet av 

aktiviteter stärker patienter med depression och sänker depressionssymtomen. En 

mycket viktig sak som tas upp i Mota-Pereira et al. (2010) litteraturstudie är 
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påpekandet av patienter som ej känt förbättring eller känsla av självstärkelse trots 9-

15 månaders terapi i olika kombinationsformer.  

Alla moment från tanke till handling och utförande är, för patienter med depression, 

en vinst och livsriktning åt rätt håll i det dagliga livet. Ovan påvisar Iqbal och Bassett 

(2008) tillsammans med Knubben et al. (2006) detta samtidigt som Coffey et al. 

(2014)  lyfter fram det viktiga med att patienter skall förstå och se målsättningar i 

långsiktiga aktiviteter. Coffey et al. (2014) vill poängtera att målsättningarna blir 

grunden och en katalysator till vad Iqbal och Bassett (2008) förklarar som tanke, 

handling och utförande. Målsättningarna kopplas då till individers självförverkligande 

och en positiv utveckling sker enligt Coffey et al. (2014), i grupp eller individuellt. 

Detta möjliggör också att patienter kan se den svunna sjukdomsbilden och samtidigt 

kunna sätta den i kontext till nådda framgångar och acceptera samt förstå små 

tillbakasteg och eventuella regressiva episoder. Att då nå framgångar som ovan 

nämnda och att enklare kunna se sin sjukdomsbild i olika aspekter samt att gå från 

tanke till handling görs med störst framgång enligt Knubben et al. (2006), Iqbal och 

Bassett (2008) samt Coffey et al. (2014) via schemaläggning och uppföljning av och 

tillsammans med patient och sjuksköterska.  

I sjukhusmiljö och miljöer som föreslår och använder sig av rehabilitering från 

sjukdom till det för patienten subjektiva begreppet hälsa, förknippas ofta ordet 

aktiviteter med fysisk måttlig eller hård ansträngning. Patienter äger rätten om sin 

egen subjektiva uppfattning av vad hälsa är och vad fenomenet hälsa bringar dem. 

Detta vill Baike et al. (2012) påvisa genom att också lyfta fram estetiska övningar så 

som målande och skrivande vars utförande hos patienter med depression skulle vara 

ett substitut eller ett komplement till de ofta så uppfattade ”fysiska aktiva momenten”. 

Att via skriftligt uttryckande kunna förklara för sig själv den levda livssituationen är 

enligt Baike et al. (2012) ett mycket kraftigt verktyg för att kunna möta sina demoner 

och få en djupare förståelse för orsaken till varför de blivit deprimerade. Detta stärks 

inte bara av Garner et. al (2008) samt Knubben et al. (2006) vars arbeten belyser 

skrivande övningar som lugnande och distraherande från tankar kring depression utan 

även Krpan, Kross, Bergman, Deldin, Askren och Jonides (2013) vidhåller detta. 

Krpan et al. (2013) förklarar likt ovanstående att genom uttryck i skrift kan patienter 

med depression komma i kontakt med besvärande situationer eller traumatiska 

upplevelser kopplade till den utlösta depressionen. En kunskapsplattform bildas 

samtidigt där patienter med depression kan, enligt Garner et al. (2008), Knubben et al. 

(2006), Baike et al. (2012) och Chien et al. (2014), behålla samt utveckla kunskapen 

om sina subjektiva symtombilder med dess behov utifrån ett objektivt kunnande. 

Krpan et al. (2013) styrker detta samtidigt som det förklaras att uttryck i skrift är ett 

gott tillskott, både i form av kostnadseffektivitet och minskad behandlingstid, i och 

för den ordinarie behandlingsplanen för patienter med depression. 
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Det skall heller inte glömmas att dagliga aktiviteter eller schemaläggning av dem kan 

innefatta enklare vardagssysslor så som dammsugning, handling av mat eller 

städning. Lai et al. (2014) vill påvisa att utförandet av ovanstående dagliga aktiviteter 

skapar en stark självbild då positiva tankegångar fordras i ett bra självförtroende 

grundat i utförandet av momenten. Detta kan liknas till de aktiviteter som Knubben 

et.al (2006) samt Iqbal och Bassett (2008). 

Sett utifrån Barkers tidvattenmodell, ser ovanstående omvårdnadsåtgärder till 

patienters perspektiv. Där patienters önskningar och mål är deras egna och skall 

respekteras av vårdgivarna samtidigt som att främjandet av patienters handlingskraft 

skall fordras. Därmed omfattar dessa omvårdnadsåtgärder punkt två, att se till 

patienters handlingskraft, punkt tre, respektera patienters önskningar och att ej vara 

dömande, punkt fem, att alla målen som ställs skall vara patienters egna och punkt sex 

att se till det enkla och simpla för en lösning på det komplexa (Barker, 2003). Genom 

att utgå från patienters upplevelse rörande depression och ta behandlingen och 

lindrandet av den i patienters takt medför detta en personcentrerad vård som inte är 

dömande och respekterar samt stärker patienter i en livsåskådning där patienterna 

uppfattar sig själva som att drunkna i ett öppet hav av negativitet.   

Konklusion 

Att leva med depression ses som en ensam kamp i mörker. Nedstämdhet och trötthet 

reflekterar den konstanta livshållningen där initiativkraften hos personer med 

depression är mycket frånvarande. Efter bearbetning och diskussion av resultatartiklar 

kunde tre distinkta teman urskiljas. Dessa var utbildning som omvårdnadsåtgärd, 

socialt stöd som omvårdnadsåtgärd och självstärkande omvårdnadsåtgärder. 

Omvårdnadshandlingarna som identifierats genom dessa tre teman gav patienter 

verktyg till att skapa en positivare självbild samt möjligheten att fokusera bort från 

depressionen och dess negativa tankespiraler. Resultatet visar att känslomässig stress 

kunde hanteras hos patienter med depression via utbildning och stöd från 

sjuksköterskor som vidare gav copingresurser till att bejaka livskvaliteten samt 

verktygen till att återigen orka fungera och leva inom sociala ramar.        

Implikation  

Sjuksköterskan i sin vårdprofession möter, i och utanför psykiatriska vårdinrättningar 

och avdelningar, personer som lider under sjukdomen depression. Ett ökat samarbete 

inom de kliniska verksamheterna samt samverkan mellan vårdprofessioner vars 

specialitet ligger inom det psykiatriska fältet mot det inom det allmänmedicinska bör 

infinna sig. För att kunna upprätthålla en god vård inom detta ökande sjukdomsfält 

bör sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder kring depression belysas via framtida 

forskning. Därtill bör framtida utbildningar för allmänsjuksköterskor även i större 
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mån anamma psykiatriska åkommor, däribland depression, då allt fler personer lider 

av dem för varje år. Föreliggande litteraturstudie kan även vara ett stöd i 

omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor som arbetar ute på klinik, då 

omvårdnadsåtgärder har belysts som skulle kunna implementeras.  
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Tabell 2. Sökhistorik och Sökord       BILAGA A 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

samman-

fattningar 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-03-03 Cinahl 

Sökord: Nurs* AND 

depression AND 

inpatient  

Begränsningar: 
Published Date: 

20060101-20160303; 

English Language; 

Peer Reviewed; Age 

Groups: Adult: 19-44 

years 

 

76  

 

20 6 3 

2016-03-03 PubMed 

Sökord: Nurs*AND 

depression AND 

inpatient  

Begränsningar: 

Published Date: 

20060101-20160303; 

English Language; 

Age Groups: Adult: 

19-44 years 

 

104  

 

15 9 (2) 6 

2016-03-03 PsycInfo 

Sökord: Nurs* AND 

depression AND 

inpatient  

Begränsningar: 
Published Date: 

20060101-20160303; 

English Language; 

Peer Reviewed; Age 

Groups: Adult: 18-29 

years, 30-39 years, 40-

64 years 

 

280  

 

20 5 (2) 2 

*Asterisk visar att sökordet är trunkerat och parenteserna visar dubbletter av artiklar från föregående 

databaser. Samtliga sökord som användes var sökta i fritext. 

  



 

 

 

Artikelöversikt; Artikel 1        BILAGA B 

  

Referens Baike K.A., Geerligs L., Wilhelm K. (2012) Expressive writing and positive writing for 

participants with mood disorders: An online randomized controlled trial. Journal of Affective 

Disorders. Vol 136, p. 310-319. Doi:10.1016/j.jad.2012.11.032 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Bestämma effekten av uttryckande och positivt skrivande rörande emotionell och fysisk hälso hos 

personer med känslostörningar. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ design. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval Deltagarna i studien valdes utifrån ett onlineforum för personer med känslostörningar där patienter 

som blivit inlagda uppmannades att delta. Alla deltagarna gav informerat samtycke till studien 

efter erhållen information. 688 deltog i studien.  

Datainsamling Deltagarna randomiserades till en av tre olika grupper (uttryckande skrivning, positiv skrivning 

samt jämförelsegrupp). Därefter erhöll de instruktioner över hur de skulle gå tillväga med 

skrivandet och detta skickades sedan tillbaka till förefattarna till studien. Därefter svarade 

deltagarna på enkäter. Denna process upreppades fyra gånger under fyra månader. Mätinstrument 

som användes var Centre for Epidemiological Studies – Depression Scale (CES-D), Depression 

Anxiety Stress Scales (DASS), Pennebaker Inventory of Limbic Languidnes (PLL), Three Overall 

Health Questions (OHQ). 

Dataanalys Analys gjordes i PASW v.18. Chi-square test användes. 

Bortfall 463 av 688 personer. 225 deltog i studien.  

Slutsats Samtliga grupper (uttryckande skrivande, positiv skrivande samt jämförelse grupp) visade på 

positiv inverkan på känslostörningar hos deltagarna i studien. De som ingick i den positivt 

skrivande gruppen uppgav att de hade ökat i känslomässiga samt fysisk hälsa med stor inverkan på 

depressionssymtom samt somatiska symtom. Liknande sågs även hos personerna som ingick i 

uttryckande skrivande med positiva effekter på depressionssymtom, ångestsymtom, stress och 

fysisk hälsa. Snarlika effekter återfanns även hos personer som skrev utan instuktioner om vad de 

skulle skriva om (jämförelsegruppen), vilket visade på att en del deltagare var i behov av 

instruktioner och stöd medan andra självmant skrev om känslomässiga svårigheter. Detta skulle 

vidare kunna implementeras hos vårdpersonal med särskild hänsyn till de som är i behov av 

vägledning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



 

 

 

Artikelöversikt; Artikel 2 

  

Referens Chien W-T., Leung S-F., Chu C. S-K. (2014). Nurse-led, needs-based psycho-education 

intervention for Chinese patients with first-onset mental illness. Contemporary Nurse. Vol. 40, p. 

194-209. Doi: 10.5172/conu.2012.40.2.194 

Land  

Databas 

Kina 

PsycInfo 

Syfte Att bedöma effektiviteten av en behovsbaserad utbildningsprogram om psykisk hälsa ledd av 

sjuksköterskor för kinesiska patienter med psykisk ohälsa som nyligen blivit utskrivna och 

refererade till en öppenvårdsklinik i Hong Kong, jämfört med utskrivningsrutiner. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollstudie. 

Urval Urvalet var randomiserat från en lista av patienter som nyligen blivit uutskrivna och refererade till 

en regional psykiatrisk öppenvårdsklinik. Antalet som  inkluderades i studien var 150 personer.  

Datainsamling Deltagarna gick på sex olika sammankomster som leddes av en sjuksköterska. Mellan varje 

sammankomst ringde ledaren för utbildningsprogrammet upp deltagarna för att ge individuell 

rådgivning. Mätinstrument som användes var Brief psychiatric rating scale (BPRS), Insight and 

treatment attitudes questionnaire (ITAQ), Perceived self-efficacy scale (GSES), C-SF-36, 

Modified family support services index (FSSI). 

Dataanalys Analys gjordes i SPSS. Analyserna som användes var Mann-Whitney U test (ordinal data), Chi-

square test (nominal data) samt t-test (intervall och ratio data). Även gjordes en multivariate 

analys av samtliga mätinstrument. 

Bortfall Inget bortfall. 150 personer deltog. 

Slutsats Utbildningprogram för patienter som uppvisar primära symtom för psykisk ohälsa gav positiva 

effekter hos patienterna. Därtill tydde utbildningen på att inläggningstiden för dessa patienter var 

kortare i jämförelse med patienter som genomgick enbart utskrivningsrutiner. Utbildningen 

utgjordes av sex teman; orientering och engagemang, att förstå psykisk ohälsa, sömnhygien samt 

att dämpa ångest, psykiatriska behandlingar och medicinering, problemlösning och coping rörande 

psykisk ohälsa, interpersonel och kommunikationsförmåga, familje- och samhällsresurser samt 

planering för framtid. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



 

 

 

Artikelöversikt; Artikel 3 

  

Referens Coffey, L., Gallagher P., Desmond D. (2014). A prospective study of the importance of life goal 

characteristics and goal adjustment capacities in longer term psychosocial adjustment to lower 

limb amputation. Clinical Rehabilitation. Vol 28(2), p. 196-205. Doi: 

10.1177/0269215513497736. 

Land  

Databas 

Irland 

PubMed 

Syfte (1) Att utforska livsmålens karakteristik och målsanpassningsförmåga hos personer med 

amputation på nedre extremiteter (2) att undersöka deras effektivitet som prediktor av 

psychosociala följder sex månader efter utskrivning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ design. 

Prospektiv och deskriptiv studie. 

Urval Deltagarna valdes från två sjukhus i Irland. Deltagarna uppmuntrades av vårdpersonal på sjukhus 

att delta ifall de mötte inklusions- samt exklusionskriterierna. Patienters ålder, kön, 

utbildningsnivå, relationsstatus samt livssituation var noterat efter informerat godkännande av 

deltagarna gjorts. 64 personer deltog i studien. 

Datainsamling Enkäter som distribuerades till samtliga deltagare var (1) The Goal Facilitation Inventory (GFI) 

(2) The Goal Adjustment Scale (GAS) samt (3) samt Beck Depression Inventory-II.  

Dataanalys Statistisk analys gjordes i SPSS. Cornbach’s alpha användes. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Livsmålen samt livsmålsanpassningen som uppskattades vid inskrivningen agerade som en 

prediktor för depressionssymtomen som uppkom sex månader efter utskrivning hos patienter med 

amputation av nedre extremitet. Ju högre värde som patienterna satte på de mål som uppskattdes 

medförde färre depressionssymtom. De flesta målen som uppskattades av patienterna var rörande 

stärkt självbild samt att kunna socialisera och stödja andra. Hinder för att uppfylla målen var oftast 

relaterade till patienternas självförtroende. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



 

 

 

Artikelöversikt; artikel 4 

  

Referens Erkkilä J., Punkanen M., Fackner J., Ala-Rouna E., Pöntiö I., Tervaniemi M., Vanhala M., Gold 

C. (2011). Individual music therapy for depression: Randomised controlled trial. The British 

Journal of Psychiatry. Vol. 199, p. 132-139. Doi: 10.1192/bjp.bp.110.085431 

Land  

Databas 

Finland 

PubMed 

Syfte Bedöma effektiviteten av musik terapi parallellt med standard omvårdnad i jämförelse med enbart 

standard omvårdnad som behandling av patienter med depression i arbetsför ålder. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Kontrollerad och randomiserad studie med jämförelsegrupp. 

Urval 79 personer deltog i studien. Urvalet gjordes i Finland från olika hälsokliniker samt sjukhus, där 

vårdpersonal fick information om studien och kunde uppmuntra personer till att kontakta 

forskarna till denna studie. Randomiseringslista för interventionsgruppen genererades av en 

utomstående forskare utan kontakt med forskarna för studien i syfte att höja power värdet på 

studien. Samtliga deltagare  i studien var mellan åldern 18-50 år.  

Datainsamling Psykiatrisk uppskattning av deltagarna gjordes kontinuerligt under studiens gång av en och samma 

psykiatriker som var utomstående och hade flera års erfarenhet inom psykiatri. Därtill användes 

olika mätinstrument under studiens gång, så som Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 

(MADRS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Global Assessment of Functioning 

(GAF), Hälsorelaterad Quality of Life enkät (RAND-36) samt Toronto Alexithymia Scale (TAS-

20). Baseline mätningen utgjordes av psykiatrisk uppskattning. Därefter användes de olika 

mätinstrumenten samt psykiatrisk uppskattning 3 månader samt 6 månader efter intervention.  

Dataanalys Analys som gjordes var Fisher’s exact test samt odds ratio med 95% konfidensintervall samt 

regressionanalys. Bortfallsanalys gjordes därtill men fann ingen signifikans.  

Bortfall 15 av 79 personer. 64 personer deltog. 

Slutsats Musik terapi uppvisade en god inverkan på depression i jämförelse med kontrollgruppen. 

Deltagarna i musik terapi uppgav att detta möjliggjorde för dem att distansera sig från sin 

depression och begrunda den genom olika synvinklar. Deltagarna uppgav även att musik terapin 

var som en stöttepelare i att komma fram till vad orsaken till depressionen var, vilket oftast visade 

sig vara otillräckligt socialt stöd. Vidare menar författarna till studien att musikt terapi skulle 

kunna vara en omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskor samt övrigt vårdpersonal skulle kunna 

implementera i vårdarbetet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



 

 

 

Artikelöversikt; Artikel 5 

  

Referens Forsyth McNally D., Poppe K., Nash V., Alarcon R. D., Kung S. (2010). Measuring changes in 

negative and positive thinking in patients with depression. Perspectives in Psychiatric Care. Vol 

46, no. 4, p. 257-265.  Doi: 10.1111/j.1744-6163.2010.00253. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva skillnaden i positivt och negativt tänkande hos vuxna slutenvårdspatienter 

med depression och som deltog i en kognitiv beteendeterapi grupp ledd av en specialutbildad 

sjuksköterska.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ design.  

Retrospektiv kohortstudie. Denna studie och dess information deltog i en större studie som pågick 

under två år där sammanlagt 487 personer deltog. 

Urval Patienter valdes strategiskt från en 14-bäddssal på en låst slutenavdelning som erbjöd specialiserad 

psykiatrisk vård för vuxna inom åldern 18-65 år som innehar förstämningssyndrom, underliggande 

ångestsyndrom och/eller depression. Vanligaste förekommande symptomen på avdelningen var 

depressionssymptom.   

Datainsamling Utbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) skedde i grupp en timme varje dag Måndag-Fredag 

och leddes av en utbildad psykiatrisjuksköterska med mångårig erfarenhet inom KBT. Patienter 

använde sig av skattningsskalor så som BDI-2 och ATQ för att värdera sitt mående inom 

respektive sjukdomsfält. Sjuksköterskorna på avdelningen genomgick även de KBT utbildning. 

Dataanalys Genom kliniska frågeformulär så som ATQ (Automatic Thought Questionnaire) och BDI-2 som 

behandlades och sammanställdes i statistiska tabeller. T-test användes. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Skillnad i positiv och negativ tankegång kunde uppmätas i önskad riktning mellan inskrivning och 

utskrivning. KBT är ett användbart instrument för att ändra tankegångar åt det positiva hållet hos 

patienter med depression. Därtill kunde patienterna använda KBT metoder i syfte att lätta på 

depressiva symtom samt att dessa metoder med tiden blev destomer alldagliga så att risken för att 

hamna negativa tankar och/eller slutsater reduceras. Användandet av KBT övningar av 

sjuksköterskorna möjliggjorde för dem att anpassa övningarna till varje patient, utifrån dennes 

situation och upplevelser. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Referens Garner B., Phillips L. J., Schmidt H-M., Markulev C., O’Connor J., Wood S. J., Berger G. E., 

Burnett P., McGorry P. D. (2008). Pilot study evaluating the effect of massage therapy on stress, 

anxiety and aggression in a young adult psychiatric inpatient unit. Australian and New Zealand 

Journal of Psychiatry. Vol. 42, p. 414-422. Doi: 10.1080/00048670801961131 

Land  

Databas 

Australien 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten utav ett avslappnande massageprogram, utvecklat för att reducera 

stress, ångest samt dämpning av aggressivt beteende hos unga vuxna på en psykiatriavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Kontrollerad icke randomiserad studie. 

Urval Deltagarnas ålder var 15-25 år och rekryterade från ORYGEN slutenvårdsavdelning. 

Datainsamling En massageterpeut gjorde massagebehandlingarna som tog 20 minuter varje dag.  Kennedy 

Nurses’ Observational Scale for Inpatient Evaluation (NOSIE) användes för utvärdering av 

metoden av sjuksköterskor. Deltagarna fyllde i och självskattde depression och aggression genom 

Symtom Checklist-90 Revised (SCL-90-R). Självskatta ångest mättes genom State- Trait Anxiety 

Inventory Scale (STAI-S). Kortisol från deltagarnas saliv mättes före och efter 

massagebehandlingen.     

Dataanalys Statistiskt sammanställd data med programvaran SPSS för Windows 14.0 (SPSS, Chicago IL, 

USA). Fall-analys med självständiga student-T-test och Pearsons’ r2-test användes för att jämföra 

demografiska och baselinevariabler mellan grupperna.   

Bortfall 11 av 47. 36 personer deltog. 

Slutsats Massageterapi har omedelbara positiva effekter på ångestrelaterade symtom och kan användas 

som verktyg för att dämpa attacker av stress och ångest hos patienter. Därtill användes relaxerande 

massage så som taktil massage vilket visade på likande resultat. Alla patienter som ingick i studien 

oberoende av massagetyp uppgav positiva effekter på depressionen samt ångesten som relaterad 

till depressionen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Referens Iqbal S. & Bassett M. (2008). Evaluation of perceived usefulness of activity scheduling in an 

inpatient depression group. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Vol 15, p. 393-

398. Doi: 10.1111/j.1365-2850.2007.01245.x 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Att utvärdera effekten av en implementerad activity scheduling (AS) i ett program framtaget för 

behandling av depression i grupp i sluten vård. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Interventionsstudie 

Urval 16 patienter i slutenvård inkluderades samt 14 sjuksköterskor genom bekvämlighetsurval från två 

olika avdelningar på ett sjukhus (n=30).  

Datainsamling Två enkäter användes som utvärdering av interventionen, en utarbetad för patienterna och den 

andra för sjuksköterskorna. Enkäterna innehöll en blandning av såväl öppna som slutna frågor 

(nominalskala, 0-4 poäng). Face och contruct validitet säkrades genom att en utomstående 

granskade båda enkäterna, samt gjordes en pilotundersökning av båda enkäterna vilket gav 

feedback för revidering av enkäterna. Patientern fick till uppgift att själv identifiera en aktivitet de 

skulle vilja göra (de som inte kom på något fick en lista av möjliga aktiviteter att välja ifrån). 

Denna aktivitet skulle de därefter göra 5-6 dagar i veckan med tillhörande uppföljning i slutet av 

veckan. 

Dataanalys Deskriptiv analys i dataprogrammet SPSS 13.0. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats De flesta patienterna uppgav en känsla av  tillfredställelse efter genomförda dagliga aktivteter så 

som damssugning. Patienterna upplevde aktiviteterna som något positivt samt att de hade lättare 

för sig att socialisera med andra. Vissa patienter med svårare form av depression uppgav att det 

var enklare att ha en lista på aktiviteter att välja ifrån än att komma på någon själv samt att 

aktiviteten blev som ett mål för dagen. Sjuksköterskorna å andra sidan menade på att aktiviteten 

blev som ett tvång för patienterna, men detta synsätt framkom ej från patienterna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Referens Knubben K., Reischies F. M., Adli M., Schlattmann P., Bauer M., Dimeo F. (2006). A 

randomised, controlled study on the effect of a short-term endurance training programme in 

patients with major depression. British journal of sports medicine. Vol 41, p. 29-33. 

Doi: 10.1136/bjsm.2006.030130 

Land  

Databas 

Tyskland 

PubMed 

Syfte Bedöma den kortsiktliga effekterna av aktivitet hos patienter med egentlig depression. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollstudie. 

Urval Deltagarna i studien utgjordes av 38 patienter i ett univeristetssjukhus, där samtliga deltagare hade 

diagnosen egentlig depression. Deltagrna blev stratifierade innan de randomiserades till antingen 

placebogruppen eller till aktivitetsgruppen.  

Datainsamling Datainsamlingen utgjordes av modifierad Bruce treadmill test med elektrocardio monitorering.  

Testet började  med att löpbandet ställdes in på 3 km/h tills patienterna kom upp i 80% av 

förväntad maximal hjärtfrekvens.  Samt observades mjölksyrakoncentrationen i kapillärblod var 

tredje minut under passets gång . Aktiviteten fortsatte med daglig gång på löpbandet i 10 dagar.  

Den andra gruppen genomgick en daglig 30 minuters övningsprogram där de gjorde stretch och 

avslappningsövningar. Övningsprogrammet fortsatte dagligen i 10 dagar. 

Dataanalys Statisktisk analys gjordes i SAS V.8.2. Bortfallsanalys gjordes men fann ingen signifikans. 

Bortfall 3 av 38 deltagare. 35 personer deltog. 

Slutsats Jämförelsevis med baseline bedömning av depressionsgrad hos samtliga patienter med slutliga 

bedömningen visade på en positiv inverkan hos patienterna.  Samtliga hade en lägre grad av 

depression enligt mätinstrumentet Bech-Rafaelsen Melancholy Scale (BRMS). 

Uthållighetsträningen, exempelvis gång på löpband, hade en större positiv inverkan på depression 

är jämförelsegruppen. Uthållighetsträning kan vara en alternativ behandlingsmetod för patienter 

med depression.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Referens Lai C. Y., Zauszniewski J. A., Tang T-C., Hou S-Y., Su S-F., Lai P. Y. (2014). Personal beliefs, 

learned resourcefullness, and adaptive functioning in depressed adults. Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing. Vol 21, p. 280-287. Doi: 10.1111/jpm.12087 

Land  

Databas 

Taiwan 

Cinahl 

Syfte Att undersöka (1)  relationen mellan rådighet, självbild och funktionell anpassning, men även  (2) 

undersöka hur självbilden kunde inverka på förhållandet mellan rådighet och funktionell 

anpassaning hos patienter med depression.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv tvärsnittstudie 

Urval Ändamålsenligt urval där patienterna rekryterades från en psykiatrisk avdelningar i ett sjukhus i 

södra Taiwan. 

Datainsamling Tre enkäter användes i insamlandet av data; (1) Self-Control Schedule (SCS), (2) Cognitive Triad 

Inventory (CTI) och (3) modified Community Living Skills Scale (CLSS). Instrumenten 

översattes från Engelska till Kinesiska. Ålder, kön, civilstatus, utbildningsnivå, inkomstnivå och 

familjehistoria var också faktorer som räknades och samlades in.   

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys.  

Bortfall 3 av 187. 184 personer deltog. 

Slutsats Resultatet från den här studien kan skapa en grund för att utveckla en arbetsmodell som syftar på 

rådighetsförmågor gällande positiva tankegångar, egen rådighet och funktionell anpassning för att 

hjälpa patienter med depression till att förbättra sitt ADL. Lärda rådighetsmetoder, så som 

copingstrategier, visade vara en signifikant del av den funktionella anpassning (individens 

generella hälsostatus  som uppvisas genom alldagliga aktiviteter). Självbilden visade sig vara 

starkt sammankopplad till den funktionella anpassningen, vilket tedde sig som negativt hos 

patienterna med depression. Lärda rådighetsmetoder genererade en bättrad självbild och färre 

negativa tankar. Omvårdnaden utgörs i så fall av utbildning i copingstrategi. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Referens Mårtensson G., Carlsson M., Lampic C. (2008). Do nurses and cancer patients agree on cancer 

patients’ coping resources, emotional distress and quality of life? European Journal of Cancer 

Care. Vol. 17, p. 350-360. Doi: 10.1111/j.1365-2354.2007.00866.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var (1) undersöka skillnader, kopplingar och överensstämmelser hos patienters 

och sjuksköterskors värdering av patienters coping resurser, känslomässig stress samt livskvalitet, 

samt (2) undersöka om nivån av patient-sjuksköterske överensstämmelse är kopplat till specifika 

karakteristik av patienter eller sjuksköterskor. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Kontrollerad (ej randomiserad) studie med jämförelsegrupp. 

Urval Deltagare till studien kom från tre olika onkologiska avdelningar samt två hematologiska 

avdelningar från två sjukhus genom konsekutiv urval. Antal deltagare i studien var 142 (90 

patienter samt 52 sjuksköterskor). 

Datainsamling Studien inleddes med att patienterna intervjuades av sjuksköterskorna på liknande vis som vi 

inskrivningssamtal, därefter fyllde båda grupperna i en enkät för att identifiera patientens resurser. 

De tre efterföljande dagarna var sjuksköterskan ansvarig för patientens/-ersnas omvårdnad. 

Därefter på sista dagen fyllde båda i enkät om sjuksköterskans omvårdnad. Mätintrumenten som 

användes var Cancer Behaviour Inventory (CBI), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

samt Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Wellbeing (FACIT-Sp). 

Dataanalys Analysmetod som användes var t-test, Cohen’s d (skillnader). Pearson correlation coefficient (r) 

och multiregressionsanalys (kopplingar). Intraclass Correlation Coefficient (överenstämmelser). 

Även användes Cornbach’s alpha för bedömning av reliabilitet. 

Bortfall Inte beskrivet. 

Slutsats Resultatet visar på att sjuksköterskor överskattar nivån av patienters känslomässiga stress, så som 

depression, och underskattar patienters coping resurser och livskvalitet. Därtill visade denna 

studien på att de flesta sjuksköterskor inte kunde identifiera nyckelpunkter i patienters 

känslomässiga stress, där de lättare kunde identifiera ångest men inte depression hos patienterna. 

Sjuksköterskor som låg nära patienters uppskattningar av samtliga kategorier (copingresurser, 

känslomässig stress, livskvalitet) hade en högre utbildning än de som skattade  högre.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Referens Roh Y.S., Chung H.S., Kwon B., Kim G. (2012). Association between depression, patient scar 

assessment and burn.specific health in hospitalized burn patients. Burns- Journal of the 

International Society for Burn Injuries. Vol 4, p. 506-512. Doi: 10.1016/j.burns.2011.12.027 

Land  

Databas 

Korea 

PubMed 

Syfte (1) att undersöka incidensen av depressionssymptom hos vuxna med brännskador genom 

användandet av Korean Center for Epidemiologic Studies Depression Scale.  

(2) att jämföra generella karakteristik, skattade nivåer av patientens ärr bedömning och 

brännskade-relaterad hälsa mellan grupper med depression samt utan. 

(3) att utvärdera om det finns en association mellan depression, patientens ärr bedömning samt 

brännskade-relaterad hälsa. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ design. 

Cross-sektionell deskriptiv studie. 

Urval Bekvämlighetsurval av 130 patienter från två slutenvårdsavdelningar. 

Datainsamling Samtliga deltagare erhöll enkäter. Depressionssymtomen mättes genom Korean CES-D, patientens 

ärr bedömning gjorde genom användandet av Patient Scar Assessment Scale (PSAS) samt 

brännskade-relaterad hälsa skattades genom Korean Burn-Specific Health Scale-Brief (BSHS-B-

K). 

Dataanalys Statistisk analys gjord i SPSS. Deltagarna grupperades i två gruppen enligt Korean CES-D score 

cutoff guidelines. Därefter jämfördes patienter med depression med de som inte hade depression. 

Student t-test samt Pearson correlationscoefficient användes. 

Bortfall 9 deltagare av 122. 113 personer deltog. 

Slutsats Storlek av brännskador var starkt relaterad till svårighet av depression. Personer som hade svårare 

depression uppgav även en mer negativ syn på ärr, därmed är det inte enbart området och 

svårighetsgraden av ärret som kan vara indikatorer på om patienten kan få depression utan även 

ärrets generella status skattad av patienten. De flesta som uppgav svår form av depression var 

hospitaliserade vilket var kopplat till svårighetsgrad av brännskador samt oförmåga till att sköta 

sin egen ADL samt självbild. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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