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Sammanfattning 

Att vara delaktig i vården kan innebära att samarbeta, engageras i beslut eller ha 

kunskap om sin sjukdom. Delaktighet är en rättighet som alla individer har. 

Depression är den främsta orsaken till ohälsa och funktionsnedsättning i hela världen. 

Trots att delaktighet visats gynna patienter i sin vård visar studier att patienter med 

depression exkluderas till delat beslutsfattande. Syftet var därför att från ett 

patientperspektiv beskriva delaktighet i kontakt med vården vid depression. Studien 

genomfördes som en allmän litteraturstudie med en induktiv design. Under 

databearbetningen framkom tre kategorier, informationens betydelse, stödets 

betydelse och tillitens betydelse. Resultatet i studien visar att information, stöd och 

tillit är mycket viktiga delar för att patienten ska kunna vara delaktig i sin vård och 

behandling. Brist på information kan leda till osäkerhet hos patienten samt en 

bristande tillit till hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa förutsättningar är viktiga att 

känna till för att sjuksköterskan skall kunna involvera patienter till att vara delaktiga i 

sin vård. För att kunna tillämpa delaktighet i vården är det viktigt att sjuksköterskan 

får kunskap om vad delaktighet innebär för patienten. 
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Abstract 

Being involved in the care can involve cooperation, involvement in decisions or 

knowledge of the patients’ illness. Participation is a right that all individuals have. 

Depression is one of the main causes of health issues and disability throughout the 

world. Although patient participation has been shown to benefit patients in their care, 

studies show that patients with depression are excluded from shared decision-making. 

The purpose was therefore to describe patient participation in care of depression from 

a patient perspective. The study was conducted as a general literature study with an 

inductive design. Three categories emerged during the data processing, the 

importance of information, the importance of support and the importance of trust. 

The result of the study shows that information, support and trust are three very 

important elements for the patient to be able to participate in their care and treatment. 

Lack of information can lead to patient insecurity and lack of confidence in healthcare 

professionals. It is important to know these conditions, so that the nurse can engage 

patients to be involved in their care. To be able to apply patient participation in care, 

it is important that the nurse gets knowledge of what participation means for the 

patient.  
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Inledning 

 

Delaktighet i vården är en rättighet som alla patienter har (Socialstyrelsen, 2016). Det 

innebär bland annat att få rätt information om sin sjukdom och medverka i beslut 

gällande sin vård och behandling (Eldh, 2014). Sjuksköterskan har en stor roll i 

patientens förutsättningar till delaktighet då sjuksköterskan kan uppmärksamma 

kunskap och erfarenheter som patienten besitter (Raue et al., 2010). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) anger att omvårdnaden skall bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet vilket innebär att patienten skall vara 

delaktig i sin egen vård. Det kan dock vara svårt för patienter med depression att 

medverka i beslut eftersom att sjukdomsbilden innebär att patienter kan ha svårigheter 

att fatta beslut (Hetch, 2010). Depression är en utbredd sjukdom och mer än 300 

miljoner människor i världen är drabbade (World Health Organization, 2017). 

Omkring var femte kvinna och var åttonde man diagnostiseras någon gång under sin 

levnad med depression i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2017). Forskning om 

patienters delaktighet har till stor del fokuserat på beslutsfattande (Frank, 2010). 

Solberg et al. (2014) beskriver att många patienter med depression inte fått vara 

delaktiga i delat beslutsfattande i omvårdnad. De patienter som ofta blir utsatta för att 

inte vara delaktiga är de äldre, de arbetslösa och de med låg utbildningsgrad. Trots att 

det visat sig vara fördelaktigt att använda sig av delat beslutsfattande, har forskare 

nyligen börjat undersöka vad det har för effekt vid depression (Raue et al., 2010).  

 

 

Bakgrund 

Delaktighet 

Ordet delaktighet är definierat av svenska akademin (2015) som att medverka i något, 

ha del i något, vara inblandad i något eller att ha vetskap om något. Förr hade hälso- 

och sjukvården en annan inställning när det kom till patientens delaktighet. Patienten 

hade en passiv hållning gentemot sin sjukdom och i relation till sin vård och 

behandling. Sjuka individer sågs som svaga i samhället och fick därför ofta hjälp med 

beslut av de i samhället som sågs ha en högre ställning. Till följd av 

autonomiprincipen började patientens delaktighet beforskas under 1960-talet, då med 

innebörden patientens delaktighet i beslut om vård och behandling (Statens Beredning 

för medicinsk och social Utvärdering, 2017). Delaktighet i omvårdnad innebär att 

samarbeta, delta och vara involverad (Frank, 2010). Det kan vara att patienter får ta 

del av information om sin sjukdom, medverkar i beslutsprocesser eller är involverad 

och samverkar i vården (Socialstyrelsen, 2016). Patientens perspektiv på delaktighet 

kan se olika ut, det kan vara att ha en tillmötesgående atmosfär, emotionellt gensvar, 

samförstånd och/eller rättigheter. Attityd gentemot egenvård, ålder och tidigare 

sjukhuserfarenheter har en stor roll och som kan komma att påverka patientens 

delaktighet (Frank, 2010). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt till 

information kring sin diagnos, utredningsmöjligheter, behandling, hjälpmedel och 
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förebyggande åtgärder som kan förhindra sjukdom. Omvårdnad ska alltid utformas 

och genomföras i samråd med patienten om det är möjligt. Patienten har rättighet att 

vara delaktig i sin vård och komma med önskemål eller få individuella förutsättningar 

om så behövs. Raue et al. (2010) menar att delat beslutsfattande är ett redskap för 

delaktighet i vården. Vogel, Leonhart och Helmers (2009) beskriver att patienter med 

depression som får möjligheten att vara så delaktiga de vill vara är mer nöjda i delat 

beslutsfattandeprocessen vilket leder till en lägre grad av depression.  

Delat beslutfattande 

Delat beslutsfattande är ett arbetssätt för att öka patienters delaktighet i omvårdnaden 

(Socialstyrelsen, 2012). Enligt Carles, Gafni och Whelan (1997) innebär delat 

beslutfattande att minst två personer medverkar samt att den professionelle och 

patienten jämlikt utbyter information och gemensamt tar ställning till olika 

behandlingsbeslut. Delat beslutfattande kräver att både patient och vårdpersonal har 

ett intresse av att vara delaktiga. Towle och Godolphin (1999) anser att delat 

beslutsfattande inom omvårdnad handlar om att göra patienten delaktig i beslut 

gällande sin vård och behandling. Genom delat beslutsfattande kan både patienten och 

vårdgivaren samarbeta för att nå ett bra beslut för att öka patientens autonomi.  

Enligt Raue et al. (2010) är samarbetet mellan patienten och vårdaren viktig inom den 

psykiatriska vården för att kunna uppnå ett optimalt behandlingsresultat. De beskriver 

också att målet kring ett arbete med delat beslutsfattande är att patienten ska uppnå en 

ökad känsla av autonomi, förbättrad kunskap och hälsa. 

 

Personcentrerad vård  

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Kitson, Marshall, Bassett och Zeitz (2012) 

innebär personcentrerad vård att patienten skall vara involverad i sin egna vård. Vid 

personcentrerad vård ligger fokus på respekt för varje enskild individs behov, 

värderingar och preferenser (Sidani & Fox, 2014). Dessutom är det av vikt att 

observera patientens fysiska och emotionella behov, att se individen och inte 

sjukdomen (Kitson et al., 2012; Sidani & Fox, 2014). Personcentrerad vård innebär att 

skapa en kontakt med patienten för att få en tillit vilket kan uppnås genom att lyssna 

på individen samt ha en god kommunikativ förmåga (Sidani & Fox, 2014). 

Vårdpersonal och patient bör ha en öppen dialog sinsemellan för att på bästa sätt 

uppnå en personcentrerad vård (The American Geriatrics Society Expert Panel on 

Person-Centered Care, 2016). Genom en mer personcentrerad vård kan patienten växa 

som individ och aktivt delta i beslutfattningsprocesser kring sin egna vård (Jormfeldt, 

Rask, Brunt, Bengtsson & Svedberg, 2012). Vid personcentrerad vård är det viktigt 

att inte bara göra patienten delaktig utan också involvera patientens 

närstående/anhöriga till att vara delaktiga (Slatore et al., 2014).  
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Depression 

Depression är en komplex sjukdom som påverkar de biologiska, psykologiska och 

sociala faktorerna (Hecht, 2010). Patienter med depression upplever ofta en känsla av 

hopplöshet och att livet saknar ett syfte. Att vara deprimerad är en unik upplevelse 

och kan skilja sig mycket från person till person (Chambers et al. 2015). Depression 

brukar delas in i lindrig, medelsvår och svår. Ju fler symtom som uppkommer desto 

värre grad av depression har patienten (Socialstyrelsen, 2016).  World Health 

Organization (2017) uppger att vid depression ses ofta energiförlust, orkeslöshet, 

förändring av aptiten, ångest, nedsatt koncentrationsförmåga, rastlöshet eller känsla 

av oduglighet. Enligt Hansson (2010) kan uppkomsten av depression ha flera orsaker. 

En orsak kan vara att personen befinner sig i en pressad livssituation, som kan bero på 

sociala händelser kopplat till äktenskap, familj eller arbete. Det kan också bero på de 

biologiska faktorerna, såsom förändringar i halten av hjärnans signalsubstanser, 

hormonrubbningar och/eller störningar i olika biorytmer (ibid). 

 

Hetch (2010) beskriver att vid depression finns en obalans och förändring mellan 

höger och vänster hjärnhalva. Depression är förknippat med en större aktivitet i höger 

hjärnhalva. Negativa tankemönster, pessimism, negativa känslor och skuldbeläggande 

tankar är kopplade till höger hjärnhalva, vilket ger en förklaring kring sambandet 

mellan höger hjärnhalva vid depression. Minskad aktivitet i vänster hjärnhalva kan 

leda till bristande motivation, oförmåga att uppleva glädje och svårigheter att fatta 

beslut (Hetch, 2010).  

 

Diagnostik och behandling 

Depression är svårt att diagnostisera då många personer söker sig till sjukvården för 

fysiska symtom istället för psykiska problem (Hansson, 2010). Ett sätt att 

diagnostisera depression är enligt skalan Diagnostic and Statistical Manual of Menatal 

Disorders (DSM). Personen ska enligt skalan ha minst fem av nio symtom och de 

skall vara ihållande minst två sammanhängande veckor. Symtomen nedstämdhet och 

minskat intresse eller glädje måste förekomma för att det skall klassas som depression 

(Karlsson, 2012). Socialstyrelsen (2016) menar att det alltid finns en risk för 

självmordshandlingar vid depression och en successiv försämring i tillståndet, därför 

är det av stor vikt att diagnos ställs tidigt.  

 

Det finns olika behandlingsformer vid depression. Det kan vara medicinsk behandling 

i form av antidepressiva läkemedel, elektrokonvulsiv behandling (ECT), fysisk 

aktivitet, pskyoterapiformer så som kognitiv beteendeterapi (KBT) eller interpersonell 

psykoterapi. De olika behandlingsalternativen kan ibland kombineras med varandra 

för att nå bäst effekt. Valet av behandling börs göra i samråd med patient och/eller 

närstående (Socialstyrelsen, 2016).  
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Omvårdnad 

Sjuksköterskan ska ge god omvårdnad genom att respektera människors integritet och 

värderingar samt kunna ge väsentlig information till patienten så ett samtycke skapas 

kring omvårdnaden (International Council of Nurses, ICN, 2012). Enligt de etiska 

koderna har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden och det är att främja 

hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom samt återställa hälsa (ICN, 2012). Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skall alla människor behandlas lika och 

med värdighet vilket också ICN:s etiska koder för sjuksköterskor berör. Att bli sedd 

som människa skapar ett värde hos patienter. Sjuksköterskan har en stöttande roll i att 

stärka patientens känsla av värdighet, stödja till förändring som bidrar till hälsa samt 

medverka till en förbättrad livskvalité och minimera återinsjuknandet.  

Den ledande omvårdnadsteoretikern inom psykiatrisk omvårdnad, Barker (2003) 

anser att delaktighet och samarbete ökar patienters grad av autonomi och 

självbestämmande. Det kan lättast göras om fokus läggs på patientens resurser och 

inte på problemen. Förändringar kan då åstadkommas och livsvillkoren hos patienten 

kan förbättras. Människan är komplex och ses som en helhet där olika livserfarenheter 

formar en unik person (Barker, 2003). 

Psykiskt lidande framkallar psykisk smärta, denna smärta kan vara svår att ge uttryck 

åt då den är obeskrivbar och kan vara svår att förstå (Skärsäter, 2014). Det är av stor 

vikt att sjuksköterskan bemöter och bekräftar det som patienten upplever. Mötet med 

patienten bör anpassas efter patientens situation (Skärsäter, Dencker, Bergbom, 

Häggström & Fridlund, 2003). Istället för att avleda smärtan kan sjuksköterskan 

bemöta och visa förståelse för smärtan. I denna förståelsen är det viktigt att inte 

bagatellisera eller tala mot patientens oro. Att uppmärksamma depression i ett tidigt 

skede kan medföra att patienten kan bevara sin funktionsnivå vilket leder till ett 

undkommande av lidande (Skärsäter, 2014).  

 

Problemformulering 

Enligt svensk lagstiftning skall patienten få vara delaktig i omvårdnaden. Forskning 

visar att vårdpersonal exkluderar patienten till delaktighet i vården vid depression. Då 

patienten kan bli initiativlös finns en risk att hälso- och sjukvården självständigt tar 

kommando kring vård och behandling. Det finns därför ett intresse att undersöka 

förutsättningar till delaktighet hos personer med depression i omvårdnaden.  

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att från ett patientperspektiv beskriva delaktighet i kontakt 

med vården vid depression.   
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Metod 

Induktiv ansats användes då resultatet var baserat på slutsatser kring tidigare 

forskning (Henricson, 2015). För att få ökad kunskap genom redan existerande 

forskning inom det valda ämnet genomfördes en litteraturöversikt (Friberg, 2012).  

 

Datainsamling 

En inledande informationssökning gjordes för att skapa en överblick över det valda 

ämnet och för att skapa en bild över lämpliga sökord (Friberg, 2012). Databaserna 

som användes var Cinahl, PubMed samt PsycInfo då de beskriver omvårdnad i olika 

kontexter (Karlsson, 2015). De sökord som användes var kopplade till syftet för att få 

fram relevanta artikelresultat se tabell 1 (bilaga A). För att få fram likvärdig 

information i de tre databaserna genomfördes sökningarna på ett systematiskt sätt där 

sökningen anpassades utefter databasens ämnesord.  Sökorden kombinerades med 

hjälp av den booleska operatorn AND i samtliga sökningar för att få ett mer detaljerat, 

begränsat och smalare resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Inklusionskriterier 

används i systematiska litteraturstudier för att hjälpa författarna att ta beslut om vilka 

källor som ska inkluderas i översikten (Forsberg & Wengström, 2015). De 

inklusionskriterier som valdes var, artiklar publicerade i vetenskaplig tidskrift mellan 

årtalen 2006–2017, vara peer-reviewed, skrivna på engelska samt vara inriktade på 

vuxna personer i åldrarna 18 år och uppåt. Alla artiklar med depression oavsett orsak 

inkluderas i studien. Artiklar som berörde delaktighet i olika program exkluderades 

samt studier där det inte framgick om deltagarna var diagnostiserade med depression. 

De artiklar som svarade på syftet granskades enligt Carlsson & Eimans (2003) 

granskningsmall. Endast de artiklar som kom upp i Grad I eller II inkluderades.  

 

 

Litteratursökning i PubMed 

PubMed är en databas som behandlar vetenskapliga tidskriftsartiklar främst inom 

omvårdnad, medicin och odontologi (Forsberg & Wengström, 2015). De begräsningar 

som användes var publiceringsåren 2006–2017, åldern 19 och uppåt och artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska. PubMed har ett system för ämnesord som heter 

Medical Subject Headings (MeSH). För att göra sökningen systematisk och mer 

precis inom området som möjligt användes MeSHtermer (Henricson, 2015). 

Sökningen genomfördes med orden depression (MeSH) AND patient participation 

(MeSH). Sökningen resulterade i 86 träffar där samtliga titlar och 25 abstracts lästes. 

Nio artiklar kom att granskas enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Tre 

artiklar var dubbletter, se tabell 2 (bilaga B). Av dessa nio artiklar exkluderades fem 

artiklar då de inte svarade på syftet eller inte kom upp i tillräcklig vetenskaplig nivå.  

Slutligen valdes fyra artiklar till resultatet där samtliga var grad I. 

 

Litteratursökning i PsycInfo  
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PsycInfo är en databas som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar inom psykologi 

där inriktningen är omvårdnad, medicin samt andra angränsande områden (Forsberg 

& Wengström, 2015). De begränsningar som användes i sökningen var årtalen 2006–

2017, peer-reviewed, vuxna i åldrarna 18 och uppåt samt skrivna på engelska.   

En sökning med hjälp av thesaurus utfördes och depression AND decision making 

användes som ämnesord i sökningen. Resultatet blev 137 träffar varav samtliga titlar 

och 40 abstracts lästes. Artiklar vars abstract inte motsvarade syftet exkluderades. 

Fyra dubbletter från tidigare sökning uppkom (tabell 2, bilaga B). Elva nya artiklar 

lästes i fulltext och det ledde till fem resultatartiklar som granskades enligt Carlsson 

och Eimans (2003) granskningsmall där samtliga kom upp i grad I. 

 

Litteratursökning i Cinahl 

Cinahl är en databas som framförallt är inriktad på omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström. 2015). För att få fram relevanta resultat gjordes en noggrann sökning 

med ämnesord genom Cinahl Headings (Karlsson, 2015). De begränsningar som 

användes i sökningen var, årtalen 2006–2017, peer-reviewed, vuxna i åldrarna 18 och 

uppåt samt skrivna på engelska. Sökning genomfördes med orden Depression 

(heading) AND decision making, patient (heading). Totalt blev resultatet tio artiklar 

där samtliga titlar och sex abstracts lästes. Två artiklar svarade på syftet men var 

redan inkluderade som resultatartiklar från tidigare sökningar (tabell 2, bilaga B), 

därmed granskades inga nya artiklar. 

 

Databearbetning 

Nio resultatartiklar framkom efter sökningar ur de tre databaserna. Databearbetningen 

utfördes med stöd av innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2015). 

Artiklarna lästes och analyserades individuellt av var och en av författarna flertalet 

gånger för att få en helhet och ett sammanhang om textens innehåll. Det innehåll som 

var väsentligt och svarade på syftet identifierades enskilt. Gemensamt diskuterades 

och bearbetades koderna, som sedan sammanställdes och översattes till svenska i ett 

dokument för att få stöd i analysarbetet (Friberg, 2012). Koderna sorterades upp i 

likheter och skillnader och det skapade olika underkategorier. Kommunikation, 

information, tillit, respekt, stöd, personcentrerad vård, ansvar, tid, hinder, oro/ängslan 

och tillfredsställelse var de underkategorier som bildades. En diskussion om 

underkategorierna utfördes till konsensus uppstod och därmed bildades de slutgiltiga 

kategorierna. Kategorierna som blev; informationens betydelse, stödets betydelse och 

tillitens betydelse. 
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik används för att beskydda människors grundläggande värden och 

rättigheter (Kjellström, 2015). Etiska principer ökar sannolikheten att säkerhet, 

välbefinnande och rättigheter hos deltagare garanteras. Det som ska undvikas är att 

människor utnyttjas eller tar skada (Kjellström, 2015). Etikprövningslagen (SFS 

2003:460) finns för att skydda den enskilda människan och hens värdighet. Både 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och etikprövningslagen skall bland annat 

tillämpas på forskning där känsliga personuppgifter kan förekomma för att se till att 

människans integritet inte blir kränkt. Sjuksköterskors internationella etik kod 

beskriver fyra rättigheter som bör övervägas och de är rätt till fullständig information, 

att inte bli skadad, rätt till självbestämmande och rätt till att vara anonym (ICN, 

2012). För att uppnå god forskningssed i studien följdes vetenskapsrådets riktlinjer för 

god medicinsk forskning. I studien har endast sanning förekommit och alla källor har 

angetts hederligt och inget påhitt har förekommit (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

 

Resultat 

Informationens betydelse 

Patienter upplevde att information är en viktig förutsättning för att kunna ta bra beslut 

gällande sin vård och behandling (Loh et al., 2007; Richards et al., 2006; Stepanuk, 

Fisher, Wittmann-Price, Posmontier & Bhattacharya, 2013). De förväntade sig att få 

all information om depression och behandling vid konsultation med vårdgivare för att 

kunna vara delaktiga i det delade beslutsfattandet (Clever et al., 2006; Simon, et al., 

2006). Patienterna ansåg att hälso-och sjukvården skulle bidra med information 

(Stacey et al., 2008). Simon, Loh, Wills och Härter (2006) menar att de patienter som 

inte fick den information de önskade vid besöket hos vårdgivaren uppsökte 

information från böcker, internet och tidningar på egen hand. Det underlättade om 

både patienten och vårdgivaren var förberedda inför besöket (Loh et al., 2007). När 

informationen var individanpassad blev patienterna mer bekväma och nöjda i besluten 

som togs (Le Blanc et al., 2015). Hamann et al. (2016) beskrev att för att kunna ta bra 

beslut kring sin behandling ville patienten vara expert på sin egna sjukdom, bland 

annat genom att ställa frågor som kunde öka förståelsen och kunskapen om 

depression och behandling. En förberedande kunskap rådande sin depression och 

behandling ökade det delande beslutfattandet (Hamann et al., 2016). Bristande 

information resulterade i att patienterna kände sig osäkra och mindre nöjda med 

vården. Det skapade en sämre förutsättning till delaktighet då de tappade 

motivationen och hamnade i en beslutskonflikt (Loh et al., 2007; Richards et al., 

2006; Stacey et al., 2008; Van Grieken et al., 2014). Patienterna fick en tydligare bild 

om behandlingsalternativ när de fick information om för- och nackdelar. De kände att 

de kunde vara mer delaktiga och blev därför också mer tillfredsställda i beslutet i 

valet av behandling (Loh et al., 2007). Clever et al. (2006) menar att bästa 

förutsättningen för delat beslutsfattande handlade om att få information.  
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Stödets betydelse 

Att få stöd i sin behandling är en viktig förutsättning för att kunna bli involverad i sin 

vård (Richards et al., 2006). Många patienter kände att de saknade det stöd de 

behövde i beslutsprocessen (Stacey et al., 2008; Van Grieken et al., 2014). Patienter 

ville ha möjligheten att tillsammans diskutera sin vård och behandling och i samråd 

med vårdgivaren ge olika behandlingar en chans (Clever et al., 2006; Hamann et al., 

2016; Stepanuk et al., 2013). För att kunna vara involverad i sin vård var det viktigt 

att bli tagen på allvar, få den information samt stöd som behövdes inför sin 

behandling. Att få stöd genom uppföljning av sin behandling var en värdefull 

förutsättning för patienterna (Van Grieken et al., 2014).   

Stacey el a. (2008) menar att en del patienter kände sig trygga i att ta beslut 

självständigt, andra ville i samråd med vårdgivaren eller anhöriga komma fram till ett 

beslut kring sin behandling. Att få stöd och råd om olika 

behandlingsrekommendationer från närstående var viktigt hos de patienter som var 

osäkra på behandlingen. Det fanns däremot de patienter som inte ville ta beslut. Det 

var då en viktig förutsättning att ha tillit och stöd av anhöriga eller av vårdgivarna 

som fick besluta behandlingstyp (Stacey et al., 2008). Det framkom att det fanns 

förutsättningar som försvårade patienterna att vara delaktiga som till exempel rädsla, 

grad av symtom och/eller att ha för många valmöjligheter (Simon et al., 2006). 

Individerna upplevde att depressionen gjorde att de blev passiva vilket hindrade de till 

att ta initiativ och det gav de sämre förutsättningar till att vara delaktiga i sin vård 

(Hamann et al., 2016). Det finns ytterligare faktorer som kan störa beslutfattandet. 

Det kan vara brist på energi, en känsla av genans över sin diagnos, en rädsla för att få 

panikattacker och att ta felaktiga beslut (Stacey el at., 2008). Patienterna ville därför 

ha stöd till att ta sina beslut (Simon et al., 2006).  

Det var betydelsefullt för patienten att få den tid som de kände att de behövde vid 

konsultationstiden med vårdgivaren (Richards et al., 2006; Simon et al., 2006). En 

annan viktig förutsättning var att samtalet skulle vara effektivt och därmed inte ta för 

lång tid (Van Grieken et al., 2014). 

Tillitens betydelse 

En god relation med sin vårdgivare skapade bäst grund för tillit (Van Grieken et al., 

2014). Emotionellt stöd (Simon et al., 2006) och tillit var viktiga förutsättningar då 

det gav patienten en upplevelse av trygghet (Richards et al. 2006). Bristande tillit till 

vårdgivaren kunde medföra att patienterna tappade hopp och fick en tvekan till att 

fullfölja sin behandling (Van Grieken, et al., 2014). Hamann et al. (2016) beskrev att 

tillit var betydande för delat beslutsfattande, tillit skapades genom respekt och en god 

attityd mellan patient och vårdgivare. När vården inte var personcentrerad hindrade 

det patienterna till att vara delaktiga och det ledde till att de inte kände sig 

respekterade som individer (Van Grieken et al., 2014). När patienterna saknade 
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uppföljning, hämmade det deras återhämtning i depressionen och även fullföljandet 

av behandlingen (Van Grieken et al. 2014).  

En viktig förutsättning för delaktighet var att patient och vårdgivare skulle kunna ta 

hjälp av varandra, patienten ville ge feedback och kunna vara ärlig angående sitt 

tillstånd (Hamann, et al., 2016). Dock fanns det en rädsla att ta upp problem som 

uppkom hos patienterna då de inte ville förstöra relationen med sin vårdgivare (Van 

Grieken et al., 2014). Det var till fördel om personal visade sig vara förstående mot 

patienten, var kunniga och hade erfarenhet om depression. Det gjorde att patienten 

kunde känna sig lugn och trygg med vården, få en stärkt autonomi, få motivation och 

hjälp till egenvård (Richards et al., 2014; Van Grieken et al., 2014). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Ett systematiskt arbetssätt har genomförts genom noggrann planering och 

anteckningar från start då Friberg (2012) menar att bäst resultat uppnås genom detta 

arbetssätt. En inledande litteratursökning utfördes för att få en översikt om det valda 

ämnet och därefter gjordes en egentlig sökning. De olika sökningarna stärker 

bekräftelsebarheten i studien (Wallengren & Henricson, 2015). För att få fram 

relevant information inom omvårdnad användes databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycInfo. Ett användande av flera databaser kan öka trovärdigheten (Henricson, 

2015).  

 

De booleska operatorerna OR och NOT användes inte i sökningarna vilket kan ses 

som en svaghet. Forsberg och Wengström (2015) beskriver att NOT används för att 

begränsa och OR används för att få ett bredare resultat i sökningen. NOT valdes att 

inte användas då det finns stor risk att för många artiklar sållas bort i sökningen samt 

att relevanta artiklar missas (Friberg, 2012). Sökorden var till en början depression, 

beslutfattande, omvårdnad och delaktighet som översattes till engelska vilket 

resulterade i depression, decision making, nursing och participation. I början av 

sökningarna användes OR i följande kontext; depression AND decision making OR 

participation. Även nursing och patient fanns i de inledande sökningarna. Då 

sökningarna blev för breda med för många resultat uteslöts OR från sökningen. Större 

delen av artiklarna som uppkom av ordet participation användes i innebörder som inte 

svarade på syftet, så som delaktighet i olika program eller aktiviteter. Participation 

uteslöts därför bort ur sökningen och slutligen valdes ordet decision making (se tabell 

1, bilaga A) till i sökningen eftersom det är en del i delaktighet vid vård. Eftersom 

ordet participation uteslöts i sökningen kan det ha lett till att relevanta artiklar 

missades, dock hade flertal sökningar med ordet utförts utan resultat innan det valdes 

bort. Sökorden nursing och patient uteslöts ur sökningen då inga av de artiklar som 

framkom svarade på syftet. Utifrån syftet var det i sökningen viktigt att ha med orden 
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depression och decision making. För att båda orden skulle finnas i artiklarna användes 

operatorn AND (Friberg, 2012). Ämnesord användes i samtliga databaser för att hitta 

artiklar som är inom det valda ämnet. Ämnesord är den möjlighet som gör att 

sökningen blir mer anpassad för en systematisk sökning (Henricson, 2015). 

Sökningen som utfördes i samtliga databaser var utformad efter orden depression och 

decision making. I de olika databaserna finns ämnesord som är utformade på olika sätt 

(Henricson, 2015; Friberg, 2012). Sökningarna anpassades därför utefter databas se 

tabell 2 (bilaga B).  I PubMed användes MeSH-termen patient participation och 

orsaken var att den beskrevs som "Patient involvement in the decision-making 

process in matters pertaining to health" vilket var relevant till syftet.  

 

En svaghet i studien kan ha varit att artiklar exkluderades enbart efter att titeln lästs. 

Relevanta artiklar kan därför ha missats, dock valdes endast de artiklar bort som 

tydligt inte handlade om ämnet eller svarade på syftet. En annan nackdel kan vara att 

artiklar upp till elva år gamla var en inklusionskriterie. Sökningarna där 

begränsningen för årtalen var 2007–2017 resulterade inte i tillräckligt med 

resultatartiklar. Då delat beslutfattande vid depression inte är ett så beforskat ämne 

utökades sökningen till årtalen 2006–2017. Tre artiklar från år 2006 anträffades och 

var tillämpade för syftet och inkluderades därför in i studien. En annan 

inklusionskriterie var vuxna i åldrarna 18 år och uppåt. I PubMed var det endast 

valbart med begränsningen 19 år och uppåt och det kan ha lett till att artiklar 

missades. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, begränsningen var inte valbar i 

PubMed och användes därför inte. En kvalitetsgranskning gjordes av valda artiklar 

enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Artiklarnas kvalité 

kontrollerades enskilt och sedan fördes en diskussion kring varje granskad artikel för 

att nå konsensus och enligt Wallengren och Henricson (2015) ger det en ökad 

trovärdighet. Av de nio artiklar som var med i resultatet var alla av grad I enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Studenternas (uppsatsförfattarna) 

erfarenhet och kunnighet kring kvalitetsgranskning kan ha påverkat resultatet av 

kvalitets grad och kan ses som en svaghet. Studenterna saknade förförståelse om 

ämnet och således var de öppna och hade inga förutfattade meningar. Det kan enligt 

Wallengren och Henricson (2015) öka pålitligheten i studien. Handledare, anhöriga 

och kamrater har kritiskt granskat uppsatsen vilket också kan öka trovärdigheten och 

pålitligheten i studien (Wallengren & Henricson, 2015).  

 

Ett krav på vetenskapliga studier är att det gjorts ett etiskt övervägande (Forsberg & 

Wengström, 2015). Artikel 9 (tabell 3, bilaga C) publicerade en deltagarförfrågan på 

olika websidor som var anpassade för patienter med depression. De som var 

intresserade att medverka fick ansöka om att deltaga i studien. Forskarna ansökte om 

etisk godkännande men fick inte det då rådet inte ansåg att det var nödvändigt. En 

diskussion fördes tillsammans om artikeln skulle exkluderas eller ej. Artikeln valdes 

att inkluderas då de haft ett etiskt övervägande samt accepterat deltagare att frivilligt 

avbryta sin medverkan i studien. Övriga åtta resultatartiklar var godkända av en etisk 

kommitté.  
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De nio resultatartiklarna var från olika länder i världen. Tre stycken var från USA, tre 

stycken var från Tyskland, resterande var från Canada, Nederländerna och 

Storbritannien. Det kan försvaga studiens överförbarhet då ingen artikel var ifrån 

Sverige (Wallengren & Henricson, 2015). Studenterna anser dock att resultatet kan 

appliceras i Sverige då artiklarnas resultat var likvärdiga varandra trots att studierna 

var gjorda på olika kontinenter i världen. Länderna är dessutom likt Sverige till sin 

kultur och fem av länderna där artiklarna är skrivna ligger geografiskt mycket nära 

Sverige. Att artiklarna var skriva på engelska kan också ha varit en nackdel då det inte 

är studenternas modersmål. Artiklarna har därför lästs av var och en och sedan har en 

gemensam sammanfattning gjorts för att jämföra analyserna och det på grund av att 

minimera risken för feltolkning.  

 

Då många av resultatartiklarna behandlar patient-läkarperspektiv kan det ses som en 

svaghet i studien eftersom det inte var kopplat till sjuksköterskan. Enligt 

Socialstyrelsen (2012) kan all personal, sjuksköterska med flera arbeta utefter delat 

beslutsfattande i det praktiska arbetet. Sjuksköterskan har en stor roll i att undervisa 

om depression och psykisk ohälsa. Ett sammanfogande mellan patient och läkare 

bidrar till delat beslutfattande och sjuksköterskan har betydande funktion i denna 

process (Raue et al., 2010). Resultatet bedöms därmed att det kan tillämpas i 

sjuksköterskans profession.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att från ett patientperspektiv beskriva förutsättningar för delaktighet i 

kontakt med vården vid depression. I resultatet framkom tre kategorier vilka var 

informationens betydelse, stödets betydelse och tillitens betydelse. 

I resultatet framkom det att information var en mycket viktig del för delaktighet i 

omvårdnaden (Clever et al., 2006; Loh et al., 2007; Richards et al., 2006; Stepanuk et 

al., 2013). Patienterna ansåg att vårdgivarna skulle komma med information om deras 

tillstånd och behandling (Clever et al., 2006; Simon et al., 2006; Stacey et al., 2008). 

Tidigare forskning visar att patienter önskade information som var lätt att förstå 

(Langen, Myhren, Ekenberg & Stokland, 2006). ICN beskriver att i sjuksköterskans 

profession finns ett ansvar att ge individanpassad information som är korrekt, lämpad 

och tillräcklig för patienten (ICN, 2012). Langen et al. (2006) beskriver att den 

information som läkaren gav, var patienterna inte lika nöjda med jämfört med om 

sjuksköterskan gav den. Det kanske kan bero på att sjuksköterskan är mer patientnära 

och har ett ansvar att se människan och hens kvalifikationer, egenskaper och 

möjligheter (Barker, 2003). 

Studiens resultat visar att förberedande kunskap gjorde att patienten kunde vara mer 

delaktig och det genom att uppsöka information om sjukdom och behandling inför 

samtalet med vårdgivaren (Loh et al., 2007; Hamann et al., 2016). Annan forskning 
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visar att många patienter uppskattade information och coachning från sjuksköterskan 

innan mötet med läkaren då det kunde stötta dem i mötet (Allen, Iezzoni, Huang, 

Huang & Leveille, 2008). Chambers et al. (2015) menar att stöd och vägledning var 

något som patienter behövde då de upplevde bristande information och kunskap om 

depression. När patient och familj fick information om depression och vad som 

hände, hjälpte det dem att öka förståelsen för sjukdomen samt finna hopp och struktur 

i situationen (Skärsäter et al., 2003). Vogel, Leonhart och Helmes (2009) presenterar i 

sin studie att hög grad av information i början av en behandling gjorde att depression 

minskade och livskvalitén ökade, även detta styrker information som en viktig 

förutsättning till delaktighet.  

Emotionellt stöd visade sig vara viktigt i studiens resultat eftersom det skapade tillit 

till vården och gjorde patienten mer involverad omvårdnaden (Richards, et al., 2006; 

Simon et al., 2006). Känslan att bli tagen på allvar var viktigt (Van Grieken, et al., 

2014) samt att hälso- och sjukvårdspersonal hade goda kunskaper (Richards, et al., 

2006; Van Grieken, et al., 2014). Det finns en önskan hos patienter att få mer stöd 

från sjuksköterskan ur ett förebyggande syfte (Allen et al., 2008). Patienterna 

betonade i Chambers et al. (2015) studie att hälso- och sjukvårdspersonal behövde 

färdighet i att lyssna, visa empati, respektera och vara delaktig i delat beslutfattande.  

Stöd var en viktig förutsättning för delaktighet hos de patienter som var osäkra 

(Simon et al., 2006; Stacey et al., 2008). Vid depression ses en minskad aktivitet i 

vänster hjärnhalva och det kan leda till att patienten får bekymmer att fatta beslut 

(Hecht, 2010). I resultatet framkom det att patienterna upplevde att de blev mer 

passiva när de hade en depression vilket kunde hindra dem till att vara delaktiga 

(Hamann et al., 2016). Tidigare forskning visar dock att patienter med depression 

trots det, vill vara involverade och delaktiga i behandlingsbeslut (Raue et al., 2010). 

Det är en utmaning för vården att involvera patienter med depression, men genom att 

lyssna, vara tillgänglig och stödja kan sjuksköterskan se till att patienter medverkar i 

vård och behandling (Raue et al., 2010). Tiden är därmed en betydande aspekt för 

patienten i samtalet med sjuksköterskan (Richards et al., 2006; Simon et al., 2006). 

Tidigare forskning visar dock att vårdpersonal kan känna svårigheter att ta sin tid för 

patienterna då de upplever tid- och kostnadsbegränsningar (Raue et al., 2010). 

Sjuksköterskan har makt genom sin profession men genom att vara öppen och 

förklara sina handlingar kan patienten få en ökad förståelse till vad som sker och 

varför (Barker, 2003). Erfaren och kompetent hälso- och sjukvårdspersonal inger 

trygghet och skapar tillit hos patienter med depression och det ger en stärkt autonomi. 

Genom att sjuksköterskan individanpassar informationen och är ärlig ökar det också 

tilliten och respekten hos patienter (Richards et al. 2006; Van Grieken, et al., 2014). 

Tidigare forskning visar att tillit till vårdpersonal underlättar beslutsfattandet hos 

patienter (Aislinn-Taha, Matheson, Paquet, Verma & Anisman, 2011). Utifrån 

Barkers synsätt ska sjuksköterskan undvika att kontrollera och styra patienten till 
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beslut därför är samarbetet mellan sjuksköterskan och patienten betydande för att öka 

patientens självbestämmande (Barker, 2003). För ett gott samarbete är det angeläget 

att sjuksköterskan har en bra relation med sin patient (Van Grieken et al., 2014). 

Barker (2003) hävdar att om sjuksköterskan ser människan och hens möjligheter 

skapar det en förutsättning för att vården ska kunna bli personcentrerad. Jormfeldt et 

al., (2012) menar att personcentrerad vård kan göra patienten mer delaktig i beslut. 

Det stärker studiens resultat då Le Blanc et al., (2015) menar att när omvårdnaden var 

personcentrerad blev det lättare i beslutsprocessen.  

Depression är en ökande sjukdom som är utspridd världen över (World Health 

Organization, 2017). Därför bör hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskap om hur de 

ska bemöta och inkludera patienter med depression till att vara delaktiga i 

omvårdnaden (Loh et al., 2007). Genom att få vara delaktig får patienter bättre 

livskvalité och blir mer nöjda med resultatet av vården (Vogel, Leonhart & Helmers, 

2009).  

 

Konklusion och implikation 

Att få information om sjukdom och behandling var en viktig förutsättning för att ha 

möjligheten till att vara delaktig i sin vård. Information var en viktig del för att kunna 

ha motivationen till att fullfölja sin behandling. Att visa respekt mot varandra skapar 

både tillit och en förbättrad relation. Samarbetet mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal var en avgörande del som underlättade beslutfattandet, vilket ledde 

till att patienter blev tillfredsställda med sin vård och behandling. Stöd från personal 

gjorde att patienten kände sig mer trygg med beslut. I de flesta resultatartiklarna utgår 

studierna ifrån kontakten mellan läkare och patient. Sjuksköterskan har mycket 

patientnära kontakt och i sin profession är det viktigt att hen ger information och 

stödjer patienten för att främja hälsa. Därför kan dessa aspekter även vara betydande 

för sjuksköterskans yrkesroll.  

Delaktighet vid depression är inte ett så beforskat ämne och därför behövs ytterligare 

forskning. Det kan då vara intressant att vidare utforska patient-

sjuksköterskeperspektiv vid delaktighet. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om vad 

delaktighet är för att kunna applicera det i sitt omvårdnadsarbete. Mer utbildning om 

delaktighet och hur sjuksköterskan kan involvera patienten i omvårdnaden är därför 

betydande då det är en rättighet patienten har.    
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord PsycInfo Pubmed CINAHL 

Depression Depression (thesaurus) Depression (mesh) Deprression (heading) 

Beslutfattande 
Decision making 

(thesaurus) 

 

Patient participation 

(mesh) 

 

Decision making, patient 

(heading) 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

  

 

*dubbletter

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

17-10-20 Pubmed 

Depression (mesh) AND patient 

participation (mesh). limits: adult, 

english, (2006–2017) 

86 

(11*) 25 9 (3*) 4 

17-10-20 Psycinfo 

Depression (thesaurus ) AND 

decision making (thesaurus) 

limits: adult, english, peer-review, 

(2006–2017) 

137 

(12*) 40 11 (4*)  5 

17-10-20 CINAHL 

Depression (heading) AND 

decision making, patient (heading) 

limits: adult, english, peer-review, 

(2006–2017) 10 (2*) 6 2 (2*) 0 



BILAGA C  

 

Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Clever, S. L., Ford, D. E., Rubenstein, L. V., Rost, K. M., Meredith, L. S., Sherbourne, C. D., 

Wang, NY., Arbelaez, J. J. & Cooper, L. A. (2006). Primary care patients' involvement in 

decision-making is associated with imporvement in depression. Medical Care, 44, 398–405 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo, Cinahl, Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera om patienternas medverkan i beslutsfattandet är kopplade till 

riktlinjer för vård och förbättring av depressionssymtom. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Empirisk studie, longitudinell studie, prospektiv studie 

Urval I studien inkluderades 1706 patienter som under den senaste månaden känt sig ledsna, ensamma, 

deprimerade eller tappat intresse för något som tidigare varit betydelsefullt i en vecka eller mer.  

Datainsamling Datainsamling gjordes via självskattningsskalor som patienter fyllde i. De skulle skatta deras 

delaktighet i vården i en femgradigskala, där 1 poäng var mycket lite och 5 poäng var mycket bra.  

Dataanalys Deskriptiv statistisk dataanalys.  

Bortfall Bortfallet var 11% 

Slutsats En förväntan fanns hos patienterna att få information vid mötet med vårdgivaren för att kunna vara 

delaktiga i sin vård. Att ha en dialog med vårdgivaren var också en viktig del i beslutfattandet.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

83%, Grad I (Carlsson & Eiman bedömningsmall, 2003) 

 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Hamann, J., Kohl, S., McCabe, R., Bühner, M., Mendel, R., Albus, M. & Bernd, J. (2016). What 

can patients do to facilitate shared decision making? A qualitative study of patients with 

depression or schizophrenia and psychiatrist. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 51, 617–625 

Land  

Databas 

Tyskland 

Psycinfo och Pubmed 

Syfte Syftet var att studera patienters och läkares syn på hur patienter kan utöva delat beslutfattande 

vid akut psykisk ohälsa 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Empirisk studie. Fenomenografi. 

Urval 16 patienter mellan 18–65 år deltog i studien: sju med schizofreni, sex med djup depression och 

tre patienter med bipolär depression. 17 läkare deltog även i studien.  

Datainsamling Fokusgrupper där läkare och patienter var uppdelade i olika fokusgrupper. Patienter med 

depression och psykotisk sjukdom delades upp i olika grupper. Fokusgrupperna var ledda av en 

intervjuare som var assisterad av ytterligare en forskare.  

Dataanalys Individuell kodning av innehåll av två forskare, som sedan diskuterades och resulterade i olika 

teman/kategorier. 

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats Det var betydande att ha en god dialog och vara ärlig med sin läkare angående vården och 

behandlingen för att kunna ge förslag på förbättringsmöjligheter. Depressionen hindrade 

patienterna till att ta initiativ och vara delaktiga. Att ha respekt och vänlig inställning mot 

varandra skapar tillit. Kunskap om depression var viktigt för att patienten skulle vara delaktiga i 

delat beslutfattande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

83%, Grad I (Carlsson & Eiman bedömningsmall, 2003) 
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 Artikel 3 

 

 

 

Referens LeBlanc, A., Herrin, J., Williams, M. D., Inselman, J. W., Branda, M. E., … Montori, V. M. 

(2015). Shared decision making for antidepressants in primary care - a clustered randomized 

trial. JAMA Intern Med, 175 (11), 1761–1770 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka beslutfattandets kvalité vid val av medicinering vid depression 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Cluster randomized trial 

Urval Vuxna med måttlig eller svår depression (297st) som funderade över behandling med 

antidepressiva samt 117 läkare från primärvården 

Datainsamling Patienterna fick fylla i olika skalor som handlade om beslut, valalternativ och hur nöjda de var. 

Depressionssymtom utvärderades vid första kontakt och även i uppföljning efter tre och sex 

månader. Följsamhet utvärderades genom kontroller av receptuthämtning. Konsultationer 

spelades in och delaktigheten utvärderades av forskarna.  

Dataanalys En statistisk analys gjordes genom T-test, x2-tests och "hierchical generalized linear models" 

(HGLMs) som användes för att jämföra variabler.  

Bortfall 20% bortfall.  

Slutsats Individanpassad information skapade bättre förutsättningar och gjorde att patienterna kände sig 

mer nöjda i beslut.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

89%, Grad I enligt Carlson och Eimans bedömningsmall (2003) 
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Loh, A., Simon, D., Wills, C. E., Kristion, L., Niebling, W. & Härter, M. (2007). The effects of 

shared decision-making intervention in primary care of depression: A cluster-randomized 

controlled trial. Patient Education and Counseling, 67, 324–332 

Land  

Databas 

Tyskland 

Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att bedöma om patientmedverkan i beslutsfattandet via ett gemensamt 

beslutsfattande ingrepp leder till förbättrad behandling, tillfredsställelse och kliniskt resultat. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 
Empirisk studie 

Urval Patienterna som deltog skulle nyligen blivit diagnostiserade med depressiv sjukdom, de skulle 

inte ha några psykotiska symtom, vara minst 18 år samt ha förmågan att kunna tala och läsa.  

Datainsamling Datainsamling gjordes via frågeformulär som mätte deras delaktighet, graden av depression samt 

social status. En uppföljning med ytterligare ett formulär gjordes efter sex till åtta veckor.  

Dataanalys Statistisk analys gjordes genom T-tester, X2-test. Alla analyser gjordes med SPSS 13.0.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Att få information var viktigt för att kunna ta bra beslut och vara delaktig i vården. När 

information saknades ledde det till en bristande motivation att fullfölja sin behandling. 

Beslutfattandet underlättades om både patient och läkare var förberedda inför mötet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

81%, Grad I (Carlsson & Eiman bedömningsmall, 2003) 
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Artikel 5 

 

Referens Simon, D., Loh, A., Wills, C. E. & Härter, M. (2006). Depressed patients' perceptions of 

depression treatment decision-making. Journal of Health Expectations, 10, 62–74 

Land  

Databas 

Tyskland 

PsycInfo, Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka deprimerade patienters uppfattningar av beslutstagande 

vid behandling av depression.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Empirisk studie. Fenomenografi. 

Urval 40 patienter över 18 år med depression. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. Deltagarna fyllde även i en enkät för att utvärdera om de var 

deprimerade eller ej. 

Dataanalys Inspelningar från intervjuerna transkriberades och analyserade med hjälp av innehållsanalys. En 

kodning utfördes av två av författarna som sedan förde en diskussion med övriga 

forskningsgruppen till konsensus uppstod. Flera olika kategorier uppkom under processens gång 

som slutligen gav teman.  

Bortfall Bortfall 0% 

Slutsats Patienterna förväntade sig att få information om sjukdom och behandling och fick de inte den 

information de behövde fick de leta på egen hand. Graden av sjukdom, rädsla och för många val 

kunde utgöra ett hinder hos patienterna och därför var stöd viktigt. Det var också viktigt att få den 

tid de behövde vid samtalen med vårdgivaren. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

85%, Grad I (Carlsson & Eiman bedömningsmall, 2003) 
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Artikel 6 

Referens Stacey, D., Menard, P., Gaboury, I., Jacobsen, M., Sharif, F., Ritchie, L. & Bunn, H. (2008). 

Decision-making needs of patients with depression: a descriptive study. Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing, 15, 287–295 

Land  

Databas 

Canada 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att beskriva patienters behov av beslutfattande av patienter som 

överväger behandling för sin depression. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Empirisk studie 

Urval Patienter som var över 18 år och hade depression eller bipolär sjukdom uppmanades att delta i 

studien. De som inte förstod engelska eller var under akut behandling exkluderades. 94 patienter 

deltog i studien, 69 patienter med depression och 25 patienter med bipolär sjukdom.  

Datainsamling Semi-strukturerade individuella intervjuer utfördes.  

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys. Pearson's chi-square, Wilcoxon Mann-whitney tests. 

Bortfall Bortfallet i studien var 9%.  

Slutsats Patienterna ville ha information från hälso-och sjukvården. Bristfällig information skapade 

sämre förutsättningar. Det gjorde att patienterna var missnöjda och kände sig osäkra på vården 

och det resulterade i att de hade svårigheter att fullfölja sin behandling. Tillståndet hos 

patienterna påverkade beslutfattandet. Patienterna ville ha olika nivåer av stöd i sitt 

beslutsfattande.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

91%, Grad I (Carlsson & Eiman bedömningsmall, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Stepanuk, K. M., Fisher, K. M., Wittmann-Price, R., Postmontier, B. & Bhattacharya, A. (2013). 

Women´s decision-making regarding medication use in pregnancy for anxiety and/or depression. 

Journal of advances nursing, 69, 2470–2480 

Land  

Databas 

USA 

Psycinfo, Cinahl 

Syfte Syftet var att öka förståelsen av kvinnors beslutsfattande gällande medicin för depression eller 

ångest.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Empirisk studie 

Urval 173 deprimerade kvinnor deltog i studien. Deltagarna skulle vara över 18 år, kunna läsa och 

förstå engelska, vara gravida samt varit delaktiga i ett beslut gällande medicin för ångest eller 

depression.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes genom olika skalor och formulär. Demographic questionnaire, 

emancipated decision making scale (EDM) och satisfaktion with decision scale (SWD) användes 

i studien 

Dataanalys SPSS version 18.0, t-test samt multipel regressionsanalys användes som analysmetod.  

Bortfall 17% bortfall 

Slutsats Information var en förutsättning då de ökade graden av beslutfattandet. Diskussion med läkaren 

var viktigt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

89%, Grad I (Carlsson & Eiman bedömningsmall, 2003) 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Richards, D. A., Lankshear, A.J., Fletcher, J., Rogers, A., Barkham, M., Bower, P., Gask, L., 

Gilbody, S., Phil, D. & Lovell, K. (2006). Developing a U.K protocol for collaborative care: a 

qualitative study. General Hospital Psychiatry, 28, 296–305 

Land  

Databas 

Storbritannien  

Psycinfo 

Syfte Syftet var att utforska synpunkter på möjligheter, acceptans och hinder för samarbete i vården av 

depression.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Empirisk studie. Fenomenografi. 

Urval 11 vuxna patienter med depression och 38 personer med olika professioner inom hälso- och 

sjukvård.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer som spelades in och fokusgrupper. 

Dataanalys Innehållet analyserades, kodades som i sin tur ledde till teman.  

Bortfall Bortfall 0%.  

Slutsats Information och stöd var för patienterna en viktig förutsättning för att kunna ta beslut. Bristande 

information försvårade beslutsprocessen. Personal med djupa kunskaper som hade erfarenhet 

upplevdes vara betydande för patienten och det ledde till tillit. Att inte stressa genom en 

konsultation var viktigt för patienterna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

90%, Grad I (Carlsson & Eiman bedömningsmall, 2003) 
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Artikel 9 

 

Referens Van Grieken, R. A., Beune, E. J.A.J., Kirkeiner, A. C.E., Koeter, M. W.J., Van Zwieten, M. 

C.B. & Schene, A. H. (2014). Patients' perspective on how treatment can impede their recovery 

from depression. Journal of Affective Disorders, 167, 153–159  

Land  

Databas 

Nederländerna 

Psycinfo 

Syfte Syftet var att utforska patienters perspektiv av karaktärer som kan hindra professionell 

behandling för tillfrisknande hos patienter med djup depression 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Empirisk studie. Fenomenografi. 

Urval Urvalet bestod av 32 patienter som skulle ha/haft en djup depression någon gång under året, vara 

under tillfrisknande samt tidigare haft professionell behandling för djup depression. 

Datainsamling Djupgående individuella intervjuer som spelades in.  

Dataanalys Intervjuutskrifter analyserades och kodades. Kodningarna diskuterades och delades sedan upp i 

olika kategorier.  

Bortfall Bortfall 16%.  

Slutsats Bristen på information ledde till att patienter inte kände sig nöjda med vården och hade 

svårigheter att fullfölja sin behandling. Det var en viktig förutsättning att ha bra relation med sin 

vårdgivare då det skapar tillit. Vid brist på tillit tappade patienterna hopp och en tvekan till 

fullföljandet av behandlingen. För att vara delaktig i sin vård upplevde de att det var viktigt att få 

den information och stöd som behövdes samt att blev tagna på allvar. Det var betydelsefullt om 

personalen var kunniga inom området då det kunde stärka patienterna. Tiden vid 

konsultationerna skulle vara effektiv och inte ta för lång tid. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

94%, Grad I (Carlsson & Eiman bedömningsmall, 2003) 
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