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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Depression drabbar 25 procent av kvinnorna i Sverige. Det kan behandlas på olika 
vis. Elektrokonvulsiv terapi är en behandlingsform som används när symtomen är svåra. 
Sjuksköterskans roll är att se patientens behov och utifrån dem ge god omvårdnad där 
patienten kan känna sig förstådd.  
Syfte: Syftet var att belysa hur kvinnor med depressiva symtom upplevt behandling med 
elektrokonvulsiv terapi. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på sex bloggar gjordes. Materialet har analyserats 
med en kvalitativ innehållsanalys som utmynnade i tre kategorier och nio underkategorier.    
Resultat: Elektrokonvulsiv terapi beskrivs som en väg ut ur depressionen, det fanns ett hopp 
om att behandlingen skulle hjälpa. Olika farhågor infann sig inför behandlingen, liksom olika 
reaktioner efteråt där minnespåverkan var framträdande. Effekten av ECT kunde både ses 
vara positiv och utebliven. Resultatet bildade kategorierna ’Vilja må bättre’, ’Slitas mellan 
upplevelse av befrielse och obehag’ och ’Att påverkas av behandlingen’.  
Slutsats: Studien visar att behandlingen framkallar olika sorters känslor och upplevelser. Ett 
förbättrat omhändertagande kan utföras och lidande minskas när sjuksköterskor tar del av 
patientens upplevelser. 



 

 
 

INNEHÅLL 
 

BAKGRUND ...................................................................................................................... 1 

Förstämningssyndrom .......................................................................................................... 1 

Depression ........................................................................................................................... 1 

Bipolär depressiv episod ..................................................................................................... 2 

Behandlingar ......................................................................................................................... 2 

Behandling vid depression .................................................................................................. 2 

Behandling vid bipolär depressiv episod ............................................................................ 2 

Elektrokonvulsiv terapi ....................................................................................................... 3 

Information och samtycke ................................................................................................... 3 

Sjuksköterskans roll ............................................................................................................. 3 

Hur sjuksköterskan kan påverka upplevelsen av ECT ........................................................ 4 

TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................... 4 

Livsvärld .............................................................................................................................. 4 

Sjukdomslidande .................................................................................................................. 4 

Livskvalitet .......................................................................................................................... 4 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................... 5 

SYFTE .................................................................................................................................... 5 

METOD ................................................................................................................................. 5 

Design ..................................................................................................................................... 5 

Datainsamling........................................................................................................................ 5 

Urval ....................................................................................................................................... 6 

Analys ..................................................................................................................................... 6 

Etiska överväganden............................................................................................................. 6 

RESULTAT ......................................................................................................................... 7 

Vilja må bättre ...................................................................................................................... 7 

Chans till förbättring ........................................................................................................... 8 

Känna hopp för framtiden ................................................................................................... 8 

Slitas mellan upplevelse av befrielse och obehag ............................................................... 8 

Tvivla på sig själv ................................................................................................................ 8 



 

 
 

Farhågor och känslor inför behandling .............................................................................. 9 

Befrielse att sövas ................................................................................................................ 9 

Reaktioner vid uppvaknandet .............................................................................................. 9 

Att påverkas av behandlingen ............................................................................................. 9 

Minnet påverkas .................................................................................................................. 9 

Upplever behandlingen positiv .......................................................................................... 10 

Effekten uteblev ................................................................................................................. 10 

DISKUSSION .................................................................................................................. 11 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 11 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 12 

Slutsats ................................................................................................................................. 13 

REFERENSER ................................................................................................................ 14 

 

Bilagor 

1. Sökschema 
2. Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAKGRUND 
 
Depression är en vanligt förekommande sjukdom där mer än 300 miljoner människor i 
världen uppskattas vara drabbade. En långvarig och svår depression förklaras kunna orsaka 
stort lidande där den drabbade inte längre kan fungera i sin vardag. I värsta fall kan depression 
leda till självmord. Omkring 800 000 människor dör årligen av självmord till följd av 
depression (World Health Organization, 2017). I Sverige behandlades 3973 individer under år 
2016 med elektrokonvulsiv terapi, ofta benämnt ECT från engelskans electroconvulsive 
therapy. Av dessa var 62 procent kvinnor (Kvalitetsregister ECT, 2017).  
 
Förstämningssyndrom 
Alla har en viss förmåga av hur mycket sorg och motstånd som kan hanteras för att klara av 
de svårigheter som kan mötas i livet. När svåra situationer uppkommer som exempelvis att 
förlora ett barn, en partner eller bostad inträffar en sorgeprocess där känslor som tomhet, 
glädje- och meningslöshet kan framträda. De flesta tar sig igenom nedstämdheten och sorgen 
med egna resurser samt hjälp från omgivningen för att återigen finna glädje och mening i 
tillvaron. När den egna förmågan att ta sig igenom sorgeprocessen är otillräcklig kan en mer 
omfattande nedstämdhet uppstå. Detta kan medföra en oförmåga att hantera sorgen, vilket kan 
resultera i suicidtankar som enda utväg, kroppsfunktioner som är ur balans och symtom som 
hallucinationer samt vanföreställningar kan träda fram. Då har sorgen övergått till ett psykiskt 
ohälsotillstånd som benämns förstämningssyndrom. Förstämningssyndrom karaktäriseras av 
alla tillstånd där förändringar i stämningsläget sker, vilket inte utesluter ett förhöjt 
stämningsläge. En förhöjd sinnesstämning benämns ofta som mani, vilket innebär en snabb 
stegring av sinnesstämningen. Det kan ge en känsla av oövervinnerlighet, ökad energi och 
impulsiva idéer som formas samt yttras genom ord och handlingar. Bland andra klassas 
depression och bipolär sjukdom som förstämningssyndrom (Skårderud, Haugsgjerd & 
Stänicke, 2010). 
 
Depression 
Depression är en sjuklig sänkning av stämningsläget som kan ha en bakomliggande biologisk 
grund. Orsaken förklaras vara en defekt i överföringen av signaler i delar av hjärnans 
synapser, vilken beror på för låga nivåer av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin 
(Braun & Andersson, 2012; Simonsen & Hasselström, 2012). 
 
Depression är en vanligt förekommande psykisk sjukdom, vilken i Sverige beräknas drabba 
25 procent av kvinnorna och 15 procent av männen någon gång under livet. Diagnosen kan 
ställas utifrån kriterier i diagnossystemet ”International statistical classification of diseases 
and related health problems” (ICD-10). Kriterierna baseras på symtom som nedstämdhet, 
energibrist, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Symtomen ska dessutom vara 
ihållande under minst två veckor, vara upprepande och pågå mellan tre till tolv månader. Det 
framhålls att tidigt insatt behandling är avgörande för att förhindra långvarig sjukdom och 
återinsjuknande, då det finns en ökad risk för suicidtankar och suicidförsök (Socialstyrelsen, 
2016). Andra tecken på depression kan vara passivitet, dysterhet och irritation (Skundberg-
Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord & Hedelin, 2014). Smith, Vogler, Zarrouf, Sheaves och 
Jesse (2009) beskriver att suicid blir en rationell tanke när den emotionella smärtan tar över. 
Vidare kan de personer som lider av depression uppleva att de blir mer oföretagsamma, inte 
litar på sin förmåga och ser till andra för vägledning. En viss ovilja att binda sig till åtaganden 
kan också ses då måendet varierar. 
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En studie av McCann, Lubman och Clark (2012) visar att det är av vikt att patienter som lider 
av depression får det stöd de behöver från omgivningen och anhöriga, då det kan påverka hur 
depressionen upplevs samt hanteras. De som upplevde att de blev bemötta med tålamod, 
förståelse, uppmuntran och acceptans hade större motståndskraft att hantera depressionen, i 
motsats till de som upplevde att de inte erhöll adekvat stöd. De som inte upplevde stöd hade 
en sämre förmåga att hantera sjukdomen, vilket även kunde bero på bristande förståelse och 
kommunikation samt konflikter och kritik.  
 
Bipolär depressiv episod 
Bipolär sjukdom kännetecknas av ett stämningsläge där patienten pendlar mellan djupa 
depressiva episoder och episoder av upprymdhet, som kan benämnas hypomani eller mani. 
Mellan dessa episoder förekommer en period där stämningsläget varken är lågt eller högt. 
Den depressiva episoden präglas ofta av liknande symtom som vid depression (Skärsäter, 
2014). 
 

Behandlingar 

Behandling vid depression  
Depression delas in i lindrig, medelsvår och svår. Svårighetsgraden avgör vilken slags 
behandling som är adekvat (Socialstyrelsen, 2016). Det finns flera behandlingsalternativ till 
depression. Vid lindrig och medelsvår depression är symtomen inte lika många och ihållande 
som vid svår. Dock behövs likväl en snabbt insättande behandling för att förebygga att 
tillståndet förvärras (ibid.). Patienter som har lindriga och måttliga symtom, och därmed 
fortfarande klarar av att hantera vardagen, behandlas ofta med psykoterapi i form av 
exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT). Olika terapiformer kan kombineras med 
läkemedelsbehandling (Allgulander, 2014). 
 
Patienter med medelsvår till svår depression har nedsatt förmåga att klara av vardagen och en 
försämrad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2016). Detta kan kräva läkemedelsbehandling i form 
av antidepressiva preparat vilka syftar till att höja nivåerna av serotonin och noradrenalin. De 
vanligaste läkemedelsgrupperna för behandling av depression är selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin-och noradrenalinåterupptagshämmare 
(SNRI). Elektrokonvulsiv terapi anges som ytterligare en behandlingsform som kan tillämpas 
vid svår depression (Allgulander, 2014). 
 
Behandling vid bipolär depressiv episod 
Behandlingen grundar sig oftast i stämningsstabiliserande läkemedel som ges i syfte att 
behandla och förebygga maniska samt depressiva episoder (Skärsäter, 2014; Allgulander, 
2014). Andra läkemedel som används är antipsykotiska och antiepileptiska preparat 
(Simonsen & Hasselström, 2012). Till skillnad från diagnosen depression finns det en 
uppfattning om att bipolär depression inte enbart ska behandlas med antidepressiva preparat 
trots att det inte är vetenskapligt klarlagt, då det anses finnas en risk att den sortens läkemedel 
kan öka risken för omsvängning till hypomani eller mani. Antidepressiva läkemedel kan 
däremot ges i kombination med stämningsstabiliserande läkemedel. En annan viktig del i 
behandlingen vid bipolär sjukdom är patientutbildning, där patienten får ökad kunskap om 
sjukdomen och hur den ska hanteras. Utöver detta kan psykoterapi i form av KBT och 
familjefokuserad terapi vara gynnsamt. Elektrokonvulsiv terapi är annan behandling som 
anses ha god effekt vid bipolär depressiv episod (Svenska psykiatriska föreningen [SPF], 
2014a).  
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Elektrokonvulsiv terapi  
Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är och har varit ett omtvistat område då det saknats 
sammanställd evidens. Idag är ECT inom psykiatrin en etablerad och vetenskapligt förankrad 
behandlingsmetod som tillämpas vid svåra psykiska sjukdomstillstånd. ECT ges i huvudsak 
till patienter med svår depression då behandlingen har visat sig ha framgångsrik effekt. ECT 
är även gynnsamt att ge vid bipolär sjukdom, både i den maniska och depressiva episoden 
(SPF, 2014b). Behandlingen ges på frivillig basis och används främst i syfte att snabbt minska 
symtom och bryta allvarliga tillstånd vid svår depression (Socialstyrelsen, 2016). Det finns 
undantag när behandlingen inte ges frivilligt, vilket är när lagen om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) tillämpas. Av alla som behandlas med ECT vårdas 15 procent av patienterna enligt 
LPT (Nordanskog, Hultén, Landén, Lundberg, von Knorring och Nordenskjöld, 2015; SPF, 
2014b).  
 
Behandlingen ges under narkos och muskelrelaxerande medel innan ström induceras i hjärnan 
via elektroder. Syftet med behandlingen är att stimulera centrala nervsystemet att framkalla ett 
generellt epileptiskt anfall, vilket vanligtvis varar mellan 30–60 sekunder innan det spontant 
avklingar (SPF, 2014b). Allgulander (2014) menar att behandlingen vanligtvis upprepas tre 
gånger i veckan och består ofta av sex till tolv behandlingar. Svenska psykiatriska föreningen 
(2014b) förklarar att ECT har en inverkan på hjärnans sammansättning av signalsubstanser, 
och beskrivs återställa den normala biokemiska balansen som patienter med svår depression 
saknar. Den vanligast förekommande biverkningen av ECT förklaras vara huvudvärk. Andra 
biverkningar som nämns är tillfällig försämring av närminnet och förvirring (ibid.). 
 
Information och samtycke 
Inför ECT ska patienten få individuellt anpassad information som helst ska ges både muntligt 
och skriftligt om genomförandet, effekter och biverkningar som kan uppkomma (Nordanskog 
et al., 2015; SPF, 2014b). I Sverige räcker det med att muntligt samtycke ges, däremot ska det 
antecknas i journal när informationen gavs och vad patienten hade för inställning 
(Nordanskog et al., 2015). 
 
Patientens samtycke till ECT kan bero på flera anledningar. En anledning kan vara hur 
mycket information som ges om behandlingsmetoden och hur utförlig den är. Tron på att ECT 
är den sista utvägen ur depressionen visar sig också vara en av orsakerna till samtycke. Denna 
föreställning beskrivs ha betydande inverkan då patienten upplevde att inga andra 
behandlingsalternativ fanns kvar att tillgå (Fisher, Johnstone & Williamson, 2011). Den 
information som ges om ECT kan upplevas som bristfällig eller vilseledande av patienten. 
Detta leder till att ett samtycke till behandling görs utan att patienten har tillräcklig kunskap 
om dess innebörd (Ejaredar & Hagen, 2014). Upplevelsen av bristande information kan även 
förklaras bero på den sårbara och desperata ställning som patienten befinner sig i när 
informationen delges då beslutsförmågan är nedsatt (Fisher et al., 2011; Ejaredar och Hagen, 
2014). 
 
Sjuksköterskans roll 
Vårdandets mål är att främja hälsa och underlätta patientens dagliga liv (Flensner, 2014). 
Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att det är sjuksköterskan som har det övergripande 
omvårdnadsansvaret där en förståelse för hela patientens hälsosituation är grundläggande. 
Flensner (2014) menar att sjuksköterskan behöver ta del av patientens egen berättelse för att 
kunna förstå dess upplevelse. Varje upplevelse beskrivs vara unik trots att det finns 
gemensamma drag. För att sjuksköterskan ska kunna planera adekvata åtgärder som stöd- och 
hjälpinsatser enligt patientens behov framhåller Nyström (2014) att det är det av vikt att hon 
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har förståelse för det patienten upplever. Hjalmarsson (2013) förklarar att samtalet och 
dialogen mellan sjuksköterskan och patienten är en förutsättning för en ökad förståelse för 
patienten. Det framkommer att patienten behöver bli sedd som en individ och inte som sin 
sjukdom. Patientens upplevelse av att bli förstådd är grundläggande för att en god omvårdnad 
ska kunna äga rum (ibid.). 
 
Hur sjuksköterskan kan påverka upplevelsen av ECT 
Huruvida ECT som behandling kan upplevas som positiv eller negativ kan återspeglas genom 
hur patienten har blivit bemött av sjuksköterskor innan behandlingen. Vissa patienter som 
genomgått ECT har framhållit att god kommunikation och en viss finkänslighet för patientens 
situation är av vikt. Vänlighet, tillit och omtanke från sjuksköterskor hade en betydande roll i 
om proceduren kom att upplevas positiv. I kontrast kunde de som fått en mindre positiv bild 
av ECT beskriva sjuksköterskans bemötande som oförstående till patientens situation och att 
de var frånvarande (Knight, Ridge, McShane, Ryan & Griffith, 2017). 
 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Föreliggande studie har förankring i vårdvetenskapen, vilken är den vetenskapsgren och det 
kunskapsområde som analyserar vårdandet. Vårdvetenskapen har sin utgångspunkt i 
patientperspektivet där patienten ses som en egen individ med ett sammanhang (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Till föreliggande studies teoretiska referensram valdes begreppen livsvärld, 
sjukdomslidande och livskvalitet. Dessa begrepp anses vara relevanta då de är av 
vårdvetenskaplig karaktär och är centrala för studiens syfte. 
 
Livsvärld 
Livsvärlden är en unik, subjektiv upplevelse av allt det som erfars. Det innefattar allt det som 
en individ upplever och kommer i kontakt med. Om två personer upplever samma fenomen 
kan deras livsvärldar ändå skilja sig åt då de har egna subjektiva erfarenheter av 
fenomenet.  Allt vårdande måste utgå ifrån patientens livsvärld då det enbart är patienten som 
kan beskriva dennes mående och hur situationen upplevs. För att kunna förstå patienten bör 
sjuksköterskan se hela patientens sammanhang och vardagliga liv, alltså livsvärlden. 
Vårdandet kan ha förmåga att minska lidande och stärka hälsa när det inkluderar samt utgår 
från patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Sjukdomslidande 
Sjukdomslidande är det lidande som kan uppstå när en individ drabbas av sjukdom och kan 
utgå ifrån både sjukdomen, men även behandlingen. Sjukdomslidande beskrivs kunna 
medföra både kroppsligt, själsligt och andligt lidande. Det kroppsliga kan vara en direkt följd 
av sjukdom och behandling medan det själsliga och andliga lidandet kan orsakas av olika 
negativa upplevelser som skam i relation till sjukdom och behandling (Eriksson, 1994). Det 
kan även medföra ett socialt lidande då vissa kan dra sig undan från den som är sjuk 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Eriksson, 1994).  
 
Livskvalitet 
Livskvalitet beskrivs vara en personlig upplevelse av det som ger värde och mening i livet. 
Livskvalitet kan förstås som en måttstock där den enskilde individen själv anger det som ger 
välbefinnande i vardagen, vilket behövs för att uppleva ett gott liv. Det som definieras som 
livskvalitet är upp till varje individ då dess innebörd kan skilja sig från person till person 
(Birkler, 2007). Brülde (2003) menar att livskvalitet handlar om vad som har positivt och 
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negativt värde för den enskilde, och att livskvaliteten avgörs av hur mycket av detta den 
enskildes liv innehåller. Livskvaliteten kan exempelvis påverkas när en person mår dåligt, 
som vid depression.  
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Depression och bipolär depressiv episod är psykiska ohälsotillstånd som kännetecknas av 
symtom som kan skapa sjukdomslidande och sänka livskvaliteten hos de drabbade. Det finns 
flera sätt att behandla dessa tillstånd på, där psykoterapi samt läkemedel är grundläggande. 
Ibland hjälper inte dessa behandlingsmetoder och då kan ECT vara till hjälp. ECT är en 
behandlingsmetod som har visat sig kunna häva allvarliga tillstånd hos patienter med djupa 
depressiva symtom. ECT är och har varit en omtvistad behandlingsmetod men är idag ett 
vanligt inslag inom psykiatrin. Därav är det av betydelse att studera patienters upplevelser av 
att ta emot vård i form av ECT och dessutom av intresse att belysa då vårdvetenskapen har 
patienten och dess livsvärld i fokus. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar för patienten 
där förståelse för patientens situation och upplevelse ska inkluderas. För att god omvårdnad 
ska kunna ges behöver sjuksköterskan lyssna till patientens berättelse. 
 
 

SYFTE 
 
Syftet var att belysa hur kvinnor med depressiva symtom upplevt behandling med 
elektrokonvulsiv terapi. 
 
 

METOD 
 
Design 
Föreliggande studie baserades på en kvalitativ design med induktiv ansats. Segesten (2012b) 
menar att den kvalitativa studiens syfte är att skapa förståelse för ett valt fenomen, vilket i 
föreliggande studie är upplevelsen av ECT. Priebe och Landström (2012) påpekar att en 
induktiv ansats innebär att forskningen börjar i empirin där det valda fenomenet studeras och 
beskrivs. Utifrån insamlad och analyserad empiri kan slutsatser sedan dras och teorier formas.  
 
Datainsamling 
Studien baserades på bloggar. En blogg definieras enligt Nationalencyklopedin (2017) som en 
webbsida på internet där personliga berättelser uttrycks. Bloggar som underlag ansågs vara en 
lämplig metod för att kunna ta del av personers åsikter och upplevelser. Bloggar är enligt 
Segesten (2012a) en metod som kan användas i ett examensarbete. Även Polit och Beck 
(2012) nämner berättande dokument som en möjlig källa i en kvalitativ studie. 
Datainsamlingen utfördes under hösten 2017 genom en sökning efter relevanta bloggar inom 
området. Författarna till föreliggande studie utförde sökningarna var för sig genom att initialt 
göra en allmän sökning. Sökningarna kunde sedan förfinas för att utse de bloggar som ansågs 
svara mot syftet. Därefter jämfördes fynden, vilka i stor utsträckning visade sig vara 
samstämmiga, varpå de bloggar som uppfyllde vissa kriterier kunde väljas ut. 
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Urval 
Sex bloggar valdes ut genom sökningar via Google och Twingly (bilaga 1). Sökord som ECT 
och depression användes. För att hitta relevanta bloggar användes ett antal inklusions- och 
exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var: svenska bloggar, kvinnor, ska ha genomgått 
ECT och lider eller har lidit av depressiva symtom. Exklusionskriterierna var: pågående ECT, 
män, ECT under tvång och bloggar äldre än åtta år. Kristensson (2014) menar att ett antal 
inklusions- och exklusionskriterier kommer att behövas för att identifiera det urval som är 
relevant för studiens syfte.  
 
Sökningarna resulterade i 13 bloggar som var av intresse att undersöka närmre, men vid mer 
ingående läsning insåg författarna till föreliggande studie att endast sex av dessa hade 
tillräckligt med djupgående material för att kunna användas.  
 
Analys 
Material som valdes ut var blogginlägg som behandlade ämnet. De återfanns genom att 
bloggarna lästes igenom i sin helhet för att inte väsentligt material skulle förbises. När de 
relevanta inläggen i de utvalda bloggarna identifierades lästes de initialt individuellt flertalet 
gånger för att erhålla en bild av materialet. Persson och Sundin (2012) nämner naiv läsning 
som en viktig del i början av analysprocessen, vilket ger en första förståelse av materialet där 
en helhetsbild skapas. Inledningsvis analyserade författarna materialet enskilt. Analysen 
genomfördes genom att delar eller meningar av texter som ansågs relevanta i relation till 
syftet och hade liknande innehåll togs ut, så kallade meningsenheter. Meningsenheterna 
kondenserades och abstraherades, vilket innebär att texterna blev kortare samtidigt som det 
väsentliga i innehållet bevarades. Dessa namngavs sedan med koder. Författarna jämförde 
utfört analysarbete där det visade sig att samma meningsenheter valts ut, med enbart någon 
variation. Därefter diskuterades och bearbetades de kondenserade meningsenheterna innan de 
slutgiltiga koderna framtogs. De koder som hade ett liknande innehåll kom till slut att bilda 
underkategorier och kategorier (bilaga 2). Analysmetoden som användes benämns enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) för manifest kvalitativ innehållsanalys, då analysen 
höll sig till det som framkom i texten utan att egna tolkningar gjordes.   
 
För att en studie ska vara trovärdig beskriver Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att 
resultatet ska vara sanningsenligt, och involverar hur förförståelsen hos forskaren har påverkat 
analysen. Förförståelsen innebär den tidigare kunskap, erfarenheter och förutfattade meningar 
forskaren själv bär med sig. Det framgår att förförståelsen inte är möjlig att helt åsidosätta då 
forskaren vid en kvalitativ studie aldrig kan ställa sig helt objektiv till ny kunskap (ibid.). 
Författarna till föreliggande studie reflekterade och diskuterade därför över sina respektive 
förförståelser innan samt under analysprocessens gång för att medvetandegöra sig om den och 
inte låta förförståelsen påverka hur resultatet framställdes. 
 
Etiska överväganden  
Etiska riktlinjer som Helsingforsdeklarationen (2013) tar upp rörande informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet övervägdes. Då en bloggbaserad 
litteraturstudie var föreliggande behövdes det inte göras en etisk egengranskning eftersom 
författarna till bloggarna själva valt att publicera sina inlägg offentligt. En blogg som är öppen 
för allmänheten räknas enligt Ali och Skärsäter (2017) som offentligt publicerat material och 
därav behöver inget informerat samtycke ges, då de som publicerat är medvetna om att vem 
som helst kan ta del av inläggen. Enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som berör 
information som kan leda till en person, benämner 15 § att känsliga personuppgifter får 
behandlas då personen själv valt att offentliggöra dessa. Kjellström (2012) framhåller dock 
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vikten av att ta hänsyn till personers integritet. Det gjordes genom att hänsyn togs till 
bloggarnas berättelser utan att förvränga innehållet vid analys av material. Hänsyn för 
bloggarens integritet togs även genom att inte skriva ut några namn, för att göra det svårare 
för läsaren att härleda var materialet kom ifrån. Ali och Skärsäter (2017) menar att så länge 
identiteterna skyddas är det etiskt försvarbart att använda bloggar som källor.  
 
Det förklaras av Kjellström (2012) vara av vikt att genomföra en riskanalys under studiens 
gång för att kunna säkerställa deltagarnas integritet. Detta kan åstadkommas genom att väga 
fördelar med arbetet med de risker som kan finnas. En risk som återfanns var att resultatet 
skulle bli obalanserat och ge en övervägande negativ eller positiv bild av ECT. En annan risk 
var att innehållet i bloggarna inte skulle ge en tillräcklig bredd av upplevelsen av ECT och att 
resultatet därmed skulle kunna sakna djup.  
 
En fördel som fanns med föreliggande studie kunde härledas till att en ökad förståelse för 
upplevelsen av ECT kunde fås. Den nytta som resultatet gav ansågs överväga riskerna. 
 
Citat i resultatet kunde både ses som en risk och en fördel. Risken med att använda detta var 
att det kunde bli lättare att spåra bloggen där citatet är taget, samtidigt som fördelen med 
citatanvändning ger ytterligare tyngd till resultatet. Enligt Ali och Skärsäter (2017) finns det 
forskare som påstår att citat inte bör användas för att bloggen blir spårbar. Detta förkastas av 
andra då det gör att studiens trovärdighet minskar eftersom läsaren inte kan ta del av exempel 
från materialet (ibid.).  
 
 

RESULTAT 
 
Resultatet i studien har framkommit genom en kvalitativ innehållsanalys av materialet. 
Analysen utmynnade i tre kategorier, vilka bestod av nio underkategorier (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Framtagna kategorier och underkategorier 
 
Kategorier Underkategorier  
Vilja må bättre Chans till förbättring 
 Känna hopp om framtiden 
Slitas mellan upplevelse av befrielse och  Tvivlar på sig själv 
obehag Farhågor och känslor inför behandling 
 Befrielse att sövas 
 Reaktioner vid uppvaknandet 
Att påverkas av behandlingen Minnet påverkas 
 Upplever behandlingen positiv 
 Effekten uteblev 

 

Vilja må bättre  
Författarna till bloggarna uppgav att orsaken till att acceptera ECT grundade sig på 
möjligheten att få ett förbättrat mående som består. Det fanns ett hopp till att behandlingen 
skulle kunna hjälpa. 
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Chans till förbättring 
Det framkom att ECT sågs som en sista utväg ur depressionen då ingen annan 
behandlingsmetod som psykoterapi eller läkemedel hade hjälpt. Behandlingen uttrycktes vara 
det enda som kunde hjälpa, och en sista chans att kunna återvända till ett liv som frisk. Flera 
kvinnor nämnde att de genomgick behandlingen för sina barns skull, för att de skulle få 
tillbaka den mamma de hade innan insjuknandet i depressionen. Somliga beskrev även att de 
ville ge ECT en chans eftersom de inte orkade leva med depressionen längre, vilket påverkade 
hur de uppfattade sig själva: “Vill tillbaka till mitt jag!” (blogg 5). Vissa hade även hört att 
andra blivit behjälpta av behandlingsmetoden, varför de själva ville ge det en chans. Det fanns 
en önskan om att varaktigt bli bra.  
 

“Jag hoppas på att detta ska hjälpa mig. jag är trött på att må dåligt. Känns som 
att jag har testat allt annat men inget funkar, så detta måste funka för annars tror 
jag inget kan hjälpa mig.” (Blogg 6) 

 
Känna hopp för framtiden 
Att börja med ECT var något som för många ingav en förhoppning om att få känna en 
skillnad i sitt mående och få livslusten åter. Under behandlingens gång uttryckte flera kvinnor 
att de inte upplevde någon skillnad, men att de fortfarande bar med sig hoppet om att 
behandlingen skulle hjälpa och att det snart skulle ske en positiv förändring i måendet. Någon 
beskrev att en känsla av förbättring kunde upplevas efter några behandlingar. Det framkom att 
känslan av bättre mående infann sig direkt efter behandlingen men att denna kunde avta 
mellan behandlingstillfällena. Trots detta beskrevs den stund då behandlingens effekt varade 
som en lättnad. Det gav en känsla av tacksamhet då en låga av hopp väcktes.  

 
“Så förhoppningsvis är det nu det vänder, att det är nu jag får börja må bättre. 
Jag vet inte. Jag vågar knappt hoppas så jag avvaktar lite med det men är 
tacksam, även om det bara är en liten stund som en tyngd lyfts från mina axlar, 
så är jag tacksam. För den lättnaden har jag inte känt på väldigt, väldigt länge” 
(Blogg 2) 
 

Slitas mellan upplevelse av befrielse och obehag 
En viss misstro till sin egen förmåga kunde ses hos vissa kvinnor som skulle genomgå ECT, 
samtidigt som andra känslor som rädsla och nervositet inför behandlingen kunde återfinnas. 
Sövningen inför en behandling beskrevs vara en lättnad att uppleva, medan uppvaknandet 
kunde upplevas besvärande med anledning av de direkta påverkningarna behandlingen gav. 
 
Tvivla på sig själv 
Det framkom att några kvinnor tappade tilltron till sig själva i samband med ECT. Det 
upplevdes även vara svårt att veta om det var depressionen eller behandlingarna som gav 
upphov till detta. Någon nämnde en osäkerhet om att själv ha gjort något fel inför 
behandlingarna som skulle kunna leda till att dessa inte skulle kunna genomföras. Någon 
annan uppgav att det oförändrade måendet gjorde att tvivel på sig själv uppstod.  

 
“Jag försöker att hålla mig över ytan för det känns som att jag måste må bra, jag 
har tjatat i 3-4 år om ECT och nu när jag äntligen fått det så får jag inte känna så 
här… Jag har fått det jag velat ha så länge nu, då får man inte må så här. Känner 
mig bara som ett hopplöst fall“ (Blogg 3)  
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Farhågor och känslor inför behandling 
Innan behandlingarna skulle utföras var den gemensamma nämnaren farhågor av olika 
karaktär. Farhågor som kunde identifieras var att drabbas av minnesluckor eller andra 
biverkningar som muskelvärk och migrän. Det fanns samtidigt farhågor att inte bli hjälpt av 
behandlingen och därmed behöva vara kvar i depressionens mörker utan att se några tecken 
till bättring. Någon beskrev att det är modigt att våga utsätta sig för ECT. En annan uppgav att 
hon kände rädsla inför behandlingen: “Jag var oerhört rädd och nervös inför min första 
behandling, tanken på att få ström rakt in i hjärnan var inte något jag hade tänkt bli utsatt för 
i mitt liv.” (blogg 4). 
 
En vanligt förekommande känsla inför behandlingarna var nervositet, både för själva 
behandlingen och för att sövas: “Lova att jag vaknar igen” (blogg 5). Även en viss oro över 
att inte kunna sova natten före behandlingen kunde ses hos många, då sömnmedel inte fick 
användas. 
 
Befrielse att sövas  
Att bli sövd beskrevs av de flesta kvinnor vara en lättnad då det blev som ett avbrott i 
depressionen där de fick komma ifrån känslorna för en stund. Det beskrevs att all ångest 
släppte och att det var befriande att varken behöva tänka eller känna. Vissa uppgav att 
nedsövningen var behaglig eftersom ett kort rus uppstod när narkosen injicerades.   
 

“Det är narkosen som lockar, känslan av att somna in, alla tankar som krigar i 
huvudet tar en paus. Man känner ingenting…” (Blogg 4) 
 

Reaktioner vid uppvaknandet  
En återkommande reaktion efter ECT var trötthet. Någon uppgav att tröttheten vid 
uppvaknandet berodde på kvarstående effekter av narkosen, medan någon annan nämnde att 
tröttheten efteråt kunde vara en konsekvens av att ligga sömnlös natten före behandlingen. 
Andra reaktioner kunde vara muntorrhet, illamående, huvudvärk och smärta i ländrygg, 
tinningar, tänder samt käkar. Några nämnde även en viss förvirring vid uppvaknandet, vilket 
kunde visa sig genom osäkerhet på var personen befann sig vid uppvaknandet, och vilket håll 
hon skulle gå för att komma tillbaka till avdelningen. För vissa kunde förvirringen vara orsak 
till mer ångest. 

 
”Idag på uppvaket så tänkte jag att jag måste tillbaka till avdelningen för att jag 
skulle röka. Men så började jag undra om jag ens rökte. Jag var verkligen 
osäker. Men så kände jag ciggpaketet i jackfickan och då visste jag.” (Blogg 3) 

 
Att påverkas av behandlingen 
Den vanligaste biverkningen som kvinnorna upplevde var att minnet påverkades. Trots dessa 
biverkningar beskrev vissa att behandlingen hade en positiv effekt. Det fanns även de som 
upplevde att behandlingen inte hade någon effekt. 
 
Minnet påverkas 
Gemensamt för kvinnorna var att minnet påverkades av behandlingen, vilket beskrevs 
besvärande. Somliga framhöll den påverkan som gavs på korttidsminnet. Det kunde vara att 
inte minnas vad som sagts, hänt dagen innan, om lunch intagits eller vad det var för dag. 
Andra beskrev att effekten på minnet även var långvarig då delar fortfarande saknades trots 
att behandlingen avslutades en tid tillbaka. Att inte minnas stora delar av vissa år eller delar 
av sina barns liv kunde ses som besvärande för några kvinnor. Detta trots att anhöriga gav ett 
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detaljrikt återberättande. En kvinna upplevde minnesluckorna så besvärande att hon 
ifrågasatte om det var värt att fullfölja behandlingen på grund av detta. Minnesluckor som har 
uppstått beskrevs av en kvinna att det kunde generera ångest då hon inte längre litade till sin 
egen förmåga och kände sig dum. Vidare framgick det att det skapade nervositet inför att vara 
i sociala sammanhang eftersom det sviktande minnet kunde göra att hon framstod oengagerad. 
En annan beskrev att hon blev rädd för sig själv när hon inte mindes. Hon beskrev att 
glömskan upplevdes handikappande och blev arg på sig själv när hon svek människor i sin 
närhet då hon inte kunde hålla löften. Samtidigt som minnespåverkan var återkommande i 
bloggarna beskrev en kvinna att hon var övertygad om att problematiken var övergående. 
Däremot valde en annan att tacka nej till underhållsbehandling med anledning av den 
påverkan behandlingen haft på minnet.  

 
“Det värsta är när jag har lovat barnen något som jag inte kan stå för, missar 
barnens träningstider, glömmer tider hela tiden och minns inte alltid allt som 
hände igår eller i förra veckan. Det värsta är ju att det är många saker som jag 
aldrig kommer att få reda på att jag har “glömt”.” (Blogg 5) 
 

Upplever behandlingen positiv 
Det framkom att ECT som behandlingsmetod har för många lett till ett förbättrat mående, om 
än på kort sikt. Det fanns de som kände skillnad direkt efter en behandling och upplevde livet 
lite lättare att hantera. En kvinna konstaterade att ECT var det som var räddningen för 
stunden, medan en annan påpekade att hon kände sig gladare och inte längre ville stoppa 
fingrarna i ett eluttag. Ytterligare en kvinna beskrev att behandlingen hade positiv effekt mot 
ångesten och att hon upplevde sig sakta bli bättre.  
 

“Men på något sätt känns livet lite, lite lättare. Inte så att jag hux flux blivit friskare 
men jag är inte riktigt lika livrädd för livet.” (Blogg 2) 
 

Effekten uteblev 
För några gav behandlingen ingen märkbar effekt. En kvinna beskrev att hon även mådde 
sämre vid påbörjad behandling. Samtidigt framhöll en annan att hon fortfarande inte hade 
genomgått någon behandling som hjälpt trots att hon upplevde något förbättrat mående efter 
ECT. Det framkom även att behandlingarna inte gett det resultat som önskats.   
 

“Nu är det lite drygt ett år sen jag avslutade min ECT behandling. Den som 
skulle göra mig bättre. Så här i efterhand så vet jag inte om jag kan säga att den 
gjorde det.” (Blogg 5) 

 
Efter att ha genomgått sju behandlingar var det en kvinna som valde att avsluta sin 
behandling. Den upplevelse hon hade genomgått beskrev hon gav henne obehagskänslor, 
mardrömmar och hemska minnen i efterhand, då hon uppgav att det var den mest otäcka 
händelse hon varit med om. Hon beskrev att hon inte hade valt att acceptera behandlingen om 
hon vetat att hon skulle uppleva det så negativt.  

 
“Mina mardrömmar om ECT driver mig till vansinne. Jag vaknar genomsvettig 
på nätterna, tänker på det innan jag ska somna och ligger där i sängen med en 
enorm klump i magen. Hade jag vetat att jag skulle vara med om en sådan 
skräckupplevelse hade jag aldrig gått med på behandlingen” (Blogg 4) 
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DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att belysa hur kvinnor med depressiva symtom upplevt behandling 
med elektrokonvulsiv terapi. Genom att läsa bloggar skrivna av kvinnor som genomgått 
behandlingen kunde författarna till föreliggande studie ta del av och läsa deras skrivna 
berättelser, varför syftet anses vara uppfyllt. Det framkom att ECT beskrevs vara en sista 
möjlig utväg att bli frisk från depressionen, att minnet påverkades av behandlingen och att 
ECT kunde ha både positiv samt utebliven effekt. 
 
Metoddiskussion 
En initial sökning gjordes för att se om bloggar inom området fanns och beslut togs om att 
studiens genomförande var möjlig. Utbudet ansågs begränsat när relevanta bloggar som 
uppfyllde de kriterier som eftersträvades skulle utses. Det ledde till att en anpassning efter 
befintligt material gjordes. Primärt var syftet att enbart fokusera på kvinnor med depression, 
vilket utökades till kvinnor med depressiva symtom då bipolär depressiv episod inkluderades. 
Genom en breddning av syftet blev studien genomförbar.  
 
Ett val att ha med sex bloggar som underlag gjordes i syfte att stärka resultatet då det annars 
tenderade att bli något tunt. I jämförelse hade en intervjustudie kunnat ge en mer detaljerad 
berättelse. Danielson (2012) framhåller att en intervjustudie är lämpligt i syfte att få ökad 
förståelse för hur ett fenomen upplevs. Vidare påpekas att en förmåga att ställa relevanta 
följdfrågor, vara följsam till det som sägs och skapa ett gott samspel mellan sig själv och 
informanten krävs för en lyckad intervju. Det framgår även att en medvetenhet om det egna 
kroppsspråk bör finnas (ibid.). Begränsningar i förmåga att genomföra intervjuer upplevdes av 
författarna till föreliggande studie då ämnet som behandlas kan uppfattas känsligt. Kjellström 
(2012) beskriver att intervjustudier innebär en närhet till informanten. Det medför att 
forskaren behöver ha etisk kompetens när känsliga ämnen ska hanteras för att ingen informant 
ska bli kränkt eller utsatt för skada (ibid.). Om en intervjustudie hade genomförts hade hänsyn 
kunnat tas till tiden mellan avslutad behandling och intervjutillfälle. Detta hade kunnat 
medföra att alla informanter då hade haft samma tidsperspektiv till när behandlingen 
avslutats, vilket hade kunnat leda till en mer homogen och samstämmig syn på upplevelsen av 
behandlingen. Genom att använda bloggar kunde detta inte tillgodoses, varför en variation i 
tid fanns mellan avslutad behandling och när blogginläggen skrevs. Eftersom olika 
tidsperspektiv fanns kan detta ha påverkat studiens trovärdighet. Genom att ett brett 
åldersspann av bloggarna har inkluderats leder det till ett vidgat perspektiv på hur 
behandlingen har upplevts. Kristensson (2014) menar att en variation i urvalet i en kvalitativ 
studie kan öka tillförlitligheten.  
 
Ett medvetet val gjordes att exkludera bloggare som hade behandlats med ECT enligt LPT. 
Om hänsyn inte hade tagits till detta hade det kunnat ge ett annat resultat än det författarna 
hade som intresse att belysa. Ett antagande gjordes att ECT som ges enligt LPT ger ett annat 
resultat i motsats till de som ges ECT på frivillig basis. Utifrån denna exklusion kan ett mer 
homogent resultat presenteras.  
 
Valet av kvalitativ innehållsanalys anses vara lämplig då denna metod syftar till att centrala 
delar ur materialet tas ut som svarar till studiens syfte. I motsats hade en latent innehållsanalys 
kunnat användas, men det ansågs inte relevant då Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 
uttrycker att den används för att tolka och tyda underliggande budskap. Författarna till 
föreliggande studie ville hålla sig till den uppenbara texten för att inte riskera feltolkning och 
därmed ge ett skevt resultat. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att en studies 
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trovärdighet berör hur tillförlitligt och överförbart resultatet är. Tillförlitlighet innebär hur väl 
förankrat resultatet är i insamlade data (ibid; Kristensson, 2014). Tillförlitligheten i 
föreliggande studie har stärkts genom att genomfört analysarbete visas i form av exempel på 
utförd analysprocess. Kristensson (2014) påpekar att tillförlitligheten stärks ytterligare om en 
redovisning av hela analysarbetet synliggörs. Ett medvetet val gjordes att försöka undvika 
redovisning av alla meningsenheter då författarna till föreliggande studie ville bevara 
bloggarnas integritet. Att ha med samtliga meningsenheter skulle kunna medföra en större risk 
att bloggarnas identiteter röjs. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) förklarar att 
överförbarhet innefattar hur resultatet kan appliceras på andra kontexter, och kan öka om 
datainsamlingen och urvalsförfarandet beskrivs utförligt. En försiktighet i tolkningen av 
resultatet får iakttas då enbart kvinnor är inkluderade i studien och kan därför endast överföras 
till andra kvinnor i liknande kontexter. 
 
Resultatdiskussion 
Utifrån studiens resultat framkommer att beslutet att acceptera ECT härrör från en desperation 
om att bli frisk från depressionen. Behandlingsmetoden betraktas som en sista utväg då andra 
behandlingar inte ger önskvärt resultat. Flera forskare har fått fram liknande resultat som visar 
att ECT framstår som en sista möjlig behandling för att bemästra depressionen (Clarke, 
Barnes & Ross, 2017; Ejaredar & Hagen, 2014; Fisher et al., 2011; Rayner, Kershaw, Hanna 
& Chaplin, 2009; Smith et al., 2009; van Daalen-Smith, 2011). I samband med att någon 
drabbas av en sjukdom påverkas och förändras livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Detta kan ses i föreliggande studies resultat som påvisar att depressionen kan bidra till att en 
känsla av att förlora sitt jag upplevs, vilket kan orsaka lidande. Således kan antagandet göras 
om att accepterandet av behandlingen utgår från en önskan om att undkomma 
sjukdomslidande och återfå livskvalitet i tillvaron.  
 
Resultatet visar att ECT-behandlingar kan ge upphov till minnespåverkan i olika omfattning. 
Minnesproblematiken förklaras av somliga vara tillfällig medan andra upplever bestående 
besvär. Just minnespåverkan efter ECT är ett tema som återfinns i åtskilliga studier (Clarke et 
al., 2017; Ejaredar & Hagen, 2013; Knight et al., 2017; Li et al., 2016; Rayner et al., 2009; 
Smith et al., 2009; van Daalen-Smith, 2011). Det finns de som beskriver att de förlorat 
värdefulla minnen, exempelvis delar av barnens uppväxt eller familjemedlemmars bröllop 
(Ejaredar & Hagen, 2013; Rayner et al., 2009). Föreliggande studies resultat visar att det kan 
upplevas besvärande att vistas i sociala sammanhang då det försämrade minnet förklaras ha en 
negativ inverkan på förmågan att interagera med andra, vilket även Ejaredar och Hagen 
(2013) påtalar. Det finns forskare som påvisar att livskvaliteten försämras vid minnesförlust 
(Smith et al., 2009; van Daalen-Smith, 2011).   
 
Föreliggande studies resultat visar att upplevelserna varierar om effekten av ECT-behandling. 
Somliga upplever en förbättring i sitt mående efter behandlingarna, även om det påpekas att 
förbättringen kunde upplevas tillfällig. Resultatet speglas i flertalet studier (Ejaredar & 
Hagen, 2013; Knight et al., 2017; Li et al., 2016; Rayner et al., 2009; van Daalen-Smith, 
2011) vilka bekräftar att ECT kan vara till hjälp för många. Behandlingen kan göra att vissa 
känner sig lättade och mer som sig själva. Upplevelsen av behandlingens varaktighet varierar. 
Det uttrycks att ECT är räddningen medan det i andra fall endast har kortvarig effekt (ibid.). 
Det framkom även i resultatet att effekten av ECT uteblev för somliga och att behandlingen 
inte gav det resultat som förväntades, vilket även kan ses i andra studier (Knight et al., 2017; 
Rayner et al., 2009; van Daalen-Smith; 2011). Ejaredar och Hagen (2013) visar i sin studie att 
endast en liten del av deras informanter upplevde positiv effekt av ECT. En slutsats skulle 
därmed kunna dras om att övriga informanter inte upplevde någon effekt.  
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Resultatet visar att det fanns farhågor som rädsla inför behandlingen och att det ofta uppstår 
förvirring vid uppvaknandet ur narkosen. Patienter som ska genomgå, genomgår eller har 
genomgått behandlingen kan vara sårbara och befinna sig i en utsatt position. Då kan 
sjuksköterskan vara ett emotionellt stöd, vara lyhörd för patientens farhågor och skapa 
trygghet. Flensner (2014) framhåller sjuksköterskans roll att ge stöd och tröst samt finnas till 
hands. Sjuksköterskans närvaro vid uppvaknandet kan därmed förstås vara en väsentlig del för 
att stödja patienten. Santamäki Fischer och Dahlqvist (2014) menar att sjuksköterskan kan 
sätta sig in i patientens livsvärld genom att besitta empatisk förmåga. Dahlberg och Segesten 
(2010) förklarar att sjuksköterskan uppgift är att försöka förstå patienten ur dennes synvinkel. 
Genom att lyssna till patientens upplevelse och försöka att förstå dennes livsvärld kan 
sjuksköterskan även få ta del av vad som ger patienten livskvalitet, vilket enligt Birkler (2007) 
bör finnas i åtanke när vården utformas. Vidare menar Santamäki Fischer och Dahlqvist 
(2014) att sjuksköterskan kan skapa trygghet genom att ge information om vad som ska ske 
före, under och efter behandlingen (ibid.). I flera studier framkommer det att informationen 
som delges patienter om ECT är bristfällig (Clarke et al., 2017; Ejaredar & Hagen, 2014; van 
Daalen-Smith, 2011). Då information har en avgörande betydelse för upplevelsen av trygghet 
kan således en slutledning av detta vara att sjuksköterskan har en central del i att tillgodose 
patientens behov av information. En brist på information kring behandlingen kan antas kunna 
bidra till ytterligare sjukdomslidande, vilket sjuksköterskan kan förebygga.  
 
Föreliggande studie kan ge en ökad förståelse för kvinnors upplevelser av ECT. Studien kan 
därmed bidra till att sjuksköterskan får en ökad insikt i hur dessa patienter kan bemötas. 
Patienter som ska genomgå eller genomgår behandlingen är sårbara och befinner sig i en 
utsatt position, vilket gör att sjuksköterskan kan vara ett emotionellt stöd. Att som patient få 
uppleva stöd från sjuksköterskan kan förhindra än mer sjukdomslidande, och motverka att 
livskvaliteten försämras.    
 
Författarna till föreliggande studie uppfattar att det finns brist på forskning inom området 
både i Sverige och internationellt. Ytterligare studier kan behövas med fokus på patienters 
upplevelse av ECT, vilket skulle kunna utgöra underlag för hur den kliniska verksamheten 
kan utformas. Det kan påverka hur samt vilken information om behandlingen som ges. Det 
kan även behövas forskning med fokus på de långtidseffekter ECT har på minnet då det 
verkar vara en vanligt förekommande biverkning. 
 
Slutsats 
Sammantaget visar studien att ECT som behandlingsmetod accepteras utifrån att den ses som 
en sista utväg ur depressionen. Behandlingen kan frambringa olika upplevelser och känslor, 
den kan uppfattas ha positiv eller ingen effekt. Det framkommer att behandlingen kan påverka 
hur kvinnorna upplever sig själva och att minnet ofta påverkas. Genom att sjuksköterskor tar 
del av kvinnornas upplevelser och är lyhörda för de känslor som uttrycks kan ett förbättrat 
omhändertagande utföras, rätt stöd ges och lidande minskas. Vidare forskning behövs för att 
utöka förståelsen. Då föreliggande studie har fokuserat på kvinnors upplevelser kan fortsatt 
forskning utifrån mäns perspektiv rekommenderas.   
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Bilaga 1 

SÖKSCHEMA 
 
Datum Sökmotor Sökord Antal 

träffar 
Antal 
lästa titlar 

Antal Utvalda 
* 

31/10 -17 Google Blogg + ECT 
+ depression 

22 000 200 2 

31/10 -17 Google Blogg + ECT 
+ upplevelse 

5980 150 1 
 

31/10 -17 Google Blogg + ECT 
+ bipolär 

5000 100 2 
 

31/10 -17 Twingly ECT 136 136 1 
 

 
*De bloggar som valdes kom upp i flertalet sökningar  
 



 

 
 

Bilaga 2 

EXEMPEL PÅ KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Koder Underkategori Kategori 

Tvekade 
egentligen aldrig 
när jag blev 
tillfrågad om jag 
accepterade 
behandlingen. 
Känner att detta är 
min chans nu när 
jag börjat ge upp 
på allt annat. 

Tvekade aldrig 
att acceptera vid 
förfrågan, detta 
är min chans när 
jag gett upp på 
allt annat. 

Min chans Chans till 
förbättring 

Vilja må bättre 

Nu känner jag att 
jag har lite mer 
hopp om att det 
ska bli bra, för jag 
tror att ECTn 
kommer hjälpa 
mig. 

Känner hopp om 
att det ska bli 
bra. Tror att ECT 
kommer hjälpa 
mig.  

Känner hopp Känna hopp för 
framtiden 

 

Skriver jag inte 
upp detaljerat allt 
jag lovar, tider jag 
måste hålla, samtal 
jag måste ringa – 
så försvinner det. 
Jag känner mig 
faktiskt 
handikappad på ett 
sätt, för jag 
glömmer ju så 
mycket och sen 
blir jag arg och 
besviken på mig 
själv. 

Måste skriva upp 
detaljerat allt jag 
lovar annars 
försvinner det. 
Känner mig 
handikappad för 
jag glömmer så 
mycket. Blir arg 
och besviken på 
mig själv. 

Handikappande 
att glömma 

Minnet påverkas Att påverkas 
av 
behandlingen 

Idag var första 
dagen på evigheter 
som jag kände 
något liknande en 
liten, liten positiv 
känsla när jag drog 
upp persiennerna 
och jag ser att 
solen skiner. Det 
var i alla fall en 
liten bit i rätt 
riktning och det är 
jag så innerligt 
glad för. 

Idag var första 
dagen på 
evigheter som 
jag kände en 
liten positiv 
känsla när 
persiennerna 
drogs upp och 
solen skiner. En 
bit i rätt riktning, 
glad för det. 

Positiv känsla Upplever 
behandlingen 
positiv 
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