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Abstrakt 

Bakgrund: Depression är ett stort hälsoproblem där 350 miljoner människor i världen är drabbade och 

antalet ökar succesivt. Sjuksköterskors behöver vara skicklig att identifiera och observera patienter 

med depression. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av arbetet med deprimerade patienter 

inom den allmänna sjukvården. Metod: Deduktiv litteraturöversikt. Bestod av nio kvantitativa och sex 

kvalitativa artiklar. Resultat: Sjuksköterskor upplevde sig osäkra på att identifiera symtom vid 

depression. Screeningverktyg ansågs användbara, dock användes inte på rutin av sjuksköterskor, brist 

på kunskap och erfarenhet var två orsaker. Efter utbildning inom depression upplevde 

sjuksköterskorna att deras arbete förenklades samt ökad tryggheten i deras arbetsroll. Sjuksköterskor 

identifierade det viktigt att erhålla en relation till patienterna vilket bestod av tillit och en icke-

dömande förhållningsätt för att utföra en bra vård. Tidsbrist ansågs vara en barriär för relationen. 

Diskussion: Kommunikationen var en viktig del av sjuksköterskors arbete med deprimerade 

patienter. Sjuksköterskor hade för lite kunskap om depression och med utbildning inom depression 

framkom positiva effekter. Slutsats: Det finns ett utbildningsbehov för sjuksköterskor inom 

depression. Utbildning ökar sjuksköterskors kunskap och självförtroende vilket kan leda till en bättre 

vård för deprimerade patienter.  

 

Nyckelord: Attityder, depression, screeningverktyg, sjuksköterska, utbildning. 
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Introduktion  

Depression är ett omfattande hälsoproblem och enligt World Health Organization (WHO, 

2015) så lider uppskattningsvis 350 miljoner människor av depression världen över. På 

grund av att depression har hög samsjuklighet tillhör den en av västvärldens största 

patientgrupper inom den somatiska vården (Zajecka, 2000). Vanlig samsjuklighet vid 

depression, förutom andra psykiska sjukdomar är kardiovaskulära sjukdomar (Carney, 

Freedland & Veith, 2005; Dickens et al., 2008), stroke (Hackett, Yapa, Parag & Anderson, 

2005) och cancer (Pirl & Roth, 1999; Bowers & Boyle, 2003). Utbildning för vårdpersonal 

inom identifikation och bemötande av patienter med depression kan förbättra personalens 

kunskap samt reducera deras uppfattningar av barriärer för vård (McCabe, Russo, Mellor, 

Davison & George, 2008). Att arbeta med patienter med depression kräver tålamod och 

skicklighet i att observera patienters beteende.  Sjuksköterskor arbetar i nära kontakt med 

patienter och är idealiskt placerade att observera patienters sinnesstämningar och har 

därmed möjlighet att utforska och fråga om patienters behov samt vilka barriärer de 

upplever sig ha (Béphage, 2005). Vårdgivares attityder och uppfattningar av psykisk ohälsa 

är viktiga faktorer i identifiering- och behandling av depression (Simon, Fleck, Lucas & 

Bushnell, 2004).  

 

Bakgrund 

Förekomst och symtombild 

Rorsman et al. (1990) beskriver att varannan kvinna och var fjärde man riskerar att drabbas 

av depression någon gång i livet. I Socialstyrelsens (2009) folkhälsorapport redovisas det att 

mellan 4-10 % av den vuxna befolkningen i Sverige beräknas vara deprimerade, och antalet 

insjuknanden i sjukdomen succesivt ökar. Ur ett globalt perspektiv är depression en 

vanligt förekommande psykisk sjukdom (WHO, 2015) vilket har en stark korrelation till 

psykiskt lidande och ökad risk för dödlighet (Gensichen et al., 2012).  

   DSM- 5 är ett verktyg för att diagnostisera depression, där ett antal kriterier skall uppnås 

för att kunna fastställa diagnosen. Enligt detta verktyg är definitionen av en depression att 

minst fem depressiva symtom som skall ha förekommit under en 2-veckorsperiod. Minst ett 
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av symtomen nedstämdhet, minskat intresse eller minskad glädje måste förekomma. 

Resterade depressiva symtom vilket beskrivs i DSM 5 är; viktnedgång alternativt 

viktuppgång, sömnstörningar, psykomotorisk agitation eller hämning, svaghetskänsla 

alternativt energibrist, känsla av värdelöshet alternativt överdrivna eller obefogade 

skuldkänslor, minskad tankeförmåga alternativt minskad koncentrationsnivå och 

återkommande tankar om döden (American Psychiatric Association, 2014, s. 82). Enligt 

WHO (1992) kan International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD) möjliggöra klassificering och diagnos för depression.  

   Enligt Cahoon (2012) så kan depression manifestera sig i fysiska symtom; sömnlöshet, 

långsamma rörelser, diffusa smärtor, minnesstörningar och förvirring, och det är inte helt 

ovanligt att äldre med depression förnekar känslor av sorg samtidigt som de uppvisar andra 

symtom vilket tyder på depression.  

   Merparten av människor med depressiva symtom, likt nedstämdhet, oro och ångest söker 

samt behandlas inom första linjens vård, exempelvis primärvården (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Behandlingsalternativ och behandlingshinder 

Läkemedelsbehandling med antidepressiva samt psykologisk behandling med kognitiv 

beteendeterapi används vid behandling av depression inom vården, vid svåra tillstånd kan 

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) ha god effekt (Socialstyrelsen, 2010). Alternativa 

behandlingsstrategier som kan utföras av sjuksköterskor är utvärderingar, stödjande samtal 

och dialoger där patienter delar med sig av viktiga livshändelser och minnen, dessa 

strategier används dock sällan av sjuksköterskor (Voyer & Martin, 2003). 

   Ur ett globalt perspektiv blir mindre än hälften av de som lider av depression behandlade 

för sin åkomma. Brist på resurser, underutbildad vårdpersonal samt social stigmatisering i 

samband med psykiska sjukdomar beskrivs som påverkbara faktorer till detta (WHO, 2015). 

Enligt Barney, Griffiths, Christensen och Jorm (2009) är depression i sin natur inte lätt att 

identifiera. Människor med depression kan dölja sin sjukdom framgångsrikt för att undvika 

negativ respons och konsekvenser, vilket försvårar möjligheten till att de får sin depression 

behandlad.  
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Screeningverktyg  

Enligt Socialstyrelsen (u.å.) så definieras screening vara en systematisk undersökning vilket 

utförs på en del av populationen i syfte att identifiera personer med ett tillstånd som 

innefattar en hög risk att utveckla framtida ohälsa. Efter identifiering är målet att utföra 

åtgärder för att minska konsekvenserna som kan uppstå hos personer utifrån detta tillstånd. 

Enligt Valente och Nemec (2006) så blir inte depression uppmärksammat inom 

primärvården vilket gör att patienter blir obehandlade för sin depression.  

   Följande screeningverktyg är några av de som finns tillgängliga för sjuksköterskor: Signs of 

Depression Scale (SoDS) (Lightbuddy et al., 2007) och Montogomery-Åsberg Depression 

Rating Scale’s (MADRS) (Lilja, Hellzén, Lind & Hellzén, 2006) Geriatric Depression Scale 

(GDS) (Mithcell, Bird, Rizzo & Meader, 2009) och Patient Health Questionaire PHQ (Cahoon, 

2012). För beskrivning av screeningverktygen se bilaga 1. 

 

Indikationer av utbildningsbehov 

Enligt Brown, Raue, Schulberg och Bruce (2006) finns det ett utbildningsbehov för 

sjuksköterskor inom kommunikation då sjuksköterskor anser att deras utbildning inom 

området är bristfällig. McCabe et al. (2008) beskriver att sex av tio sjuksköterskor ansågs sig 

inte fått någon utbildning inom depression och upplever ett behov av mer kunskap. 

Motsatsen påvisas i en studie av Rhondali, Leprince, Chirac, Terra och Filbet (2015) vilka 

visade att sjuksköterskor överlag hade bra kunskap om depression, där några sjuksköterskor 

kunde specifika och viktiga symtom som tillhör depression.  

   Sjuksköterskor anser sig ha en viktig roll i arbetet med patienter med depression, även fast 

de erkände sig sakna specifik utbildning för att utföra arbetet på bästa möjliga sätt 

(Rhondali, Leprince, Chirac, Terra & Filbet, 2015). I Delaney och Barrere (2012) blev 

sjuksköterskor tillfrågade vad de upplevde var betydelsefullt att lära sig beträffande 

depression om de skulle medverka i en utbildning inom ämnet. Drygt en tredjedel 

sjuksköterskor ansåg det betydande att få utbildning om depression på ett medicinskt plan 

samt ett psykosocialt plan. En fjärdedel fann det betydelsefullt att lära sig identifiera symtom 

och riskfaktorer (Delaney & Barrere, 2012). 
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Attityder hos vårdpersonal 

Liggins och Hatcher (2005) beskriver att när vårdpersonal hade misstanke om psykisk ohälsa 

hos patienter så förändrades vårdpersonalens beteende, vilket orsakade negativa följder för 

patienterna. Patienterna upplevde att de blev orättvist behandlade och avsiktligt förbisågs av 

vårdpersonalen.  

   Patienter med depression kan uppleva att de är stigmatiserade inom sjukvården. Nordt, 

Rössler och Lauber (2006) konstaterar att sjukvårdspersonal har negativa attityder mot 

patienter med depression och därmed skapar stereotyper i samma utsträckning som 

personer som inte jobbar inom sjukvården. En orsak till detta kan vara att sjukvårdspersonal 

inte ser depression som en sjukdom. Scheerder et al. (2010) beskriver att drygt hälften av 

vårdpersonalen i deras studie ansåg att depression var en riktig sjukdom. Ett starkt samband 

mellan kunskap om depression och hur den inverkar på attityder mot patienter kunde 

avläsas.  

   Stigmatisering enligt Crocker och Major (1989) är att det finns olika sociala grupper som 

avskiljer sig från större delen av samhället, till följd kan negativa attityder, stereotyper, 

övertygelser bildas i samhället kring hur de uppfattar människor i dessa sociala grupper. 

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori grundas på ett existentiellt synsätt där omvårdnadens 

centrala begrepp är människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer och 

kommunikation (Travelbee, 1971, refererad i Kirkevold, 2000, s. 131). Utgångspunkten för 

teorin är att människan är unik och oersättlig som individ (Travelbee, 1971/2001, s. 54). 

Generaliserande av människor är något som Travelbee förkastar och tar avstånd ifrån. 

Begreppen patient och sjuksköterska betraktar Travelbee som sådana generaliserande 

definitioner som tar bort den unika människan och enbart framhäver gemensamma särdrag 

Genom att kategorisera sådana begrepp förenklas människans karaktär vilket resulterar i att 

stereotyper uppstår (Travelbee, 1971/2001, s. 61-62). 

   Interaktion mellan sjuksköterskor och patienter gör att stereotypa uppfattningar försvinner 

utifrån att identiteter och personligheter växer fram, då etablerats en relation mellan 

sjuksköterskor och patienter (Travelbee, 1971/2001, s. 186-190). 
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Travelbee anser att det är viktigt för sjuksköterskor att förhålla sig till hur patienter upplever 

sin sjukdom och sitt lidande genom att åsidosätta både personliga åsikter och annan 

vårdpersonals bedömningar (Travelbee, 1971/2001). 

   Viktigaste redskapet för sjuksköterskor är kommunikation, vilket Travelbee definierar som 

en ömsesidig process där tankar och känslor delas och förmedlas (Travelbee, 1971/2001, s. 

136-137). Kommunikation är inte enbart en verbal interaktion mellan två eller flera parter 

utan den kan även ske icke-verbalt genom kroppsspråk (Travelbee, 1971/2001, s. 138-139). 

Kommunikation är en förutsättning för att uppnå målet att utföra omvårdnad i syfte att 

hjälpa patienter bemästra sin sjukdom och sitt lidande, samt att orientera dessa att finna 

mening i sina upplevelser (Travelbee, 1971/2001, s. 139-142). I en studie av Meleis (1990) 

framkommer att sjuksköterskor måste ha kunskap om fenomenet hur människor reagerar 

och hanterar upplevda problem, vilket är en förutsättning till att hjälpa dem. 

Interaktion mellan patienter och sjuksköterskor skapas i hög grad genom kommunikation. 

Huvudsyftet med kommunikationen är att sjuksköterskor kan få lärdom av patienter för att 

identifiera och tillgodose deras behov (Travelbee, 1971/2001, s. 139). Sjuksköterskor väljer 

ibland att inta en mer passiv roll som kan beskrivas som ett åskådarperspektiv (Normann, 

Asplund & Norberg, 1999; Hellzén, Kristiansen & Norbergh, 2004).  

   Joyce Travelbees teori är passande då den fokuserar på sjuksköterskor ska se alla patienter 

som unika individer, där relationen skall baseras på en interaktion mellan parterna. 

Kommunikation kan eliminera missförstånd som kan leda till onödigt lidande för patienter 

samt ge förutsättningar till god relation mellan sjuksköterskor och patienter, som är en viktig 

premiss för att uppnå patienters behov, samt att identifiera olika symtom som kan ge en 

antydan till bakomliggande depression.  

Problemformulering 

Depression uppmärksammas inte tillräckligt inom primärvården och på medicinska 

avdelningar. Inom vården läggs generellt fokus på det fysiska tillståndet framför det 

psykiska tillståndet. Det kan bero på att psykisk ohälsa är tabubelagt och depression inte ses 

som en sjukdom. Okunskap kan vara en orsak att dessa attityder kring depression finns.  

Patienter med depression är inte alltid lätt att identifiera då patienterna kan uppleva det 

känslomässigt svårt att beskriva symtomen, samt att sjuksköterskors negativa attityder kan 
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bidra till att de undviker dessa patienter. Screeningverktyg för att identifiera denna 

patientgrupp finns, men frågan är i vilken utsträckning de används och om sjuksköterskor 

har tillräckligt med kunskap för att använda dem. Litteraturöversikten eftersträvar att belysa 

problemområdet utifrån sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med deprimerade patienter 

samt vilka attityder sjuksköterskor har till patienter med depression.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av arbetet med deprimerade patienter inom 

den allmänna sjukvården. 

 Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av identifikation och screeningverktyg för 

depression? 

 Vilken effekt har utbildning inom depression på sjuksköterskor?  

 Vilka erfarenheter har sjuksköterskor i arbetet med patienter som har depression? 

 Vilka attityder har sjuksköterskor i arbetet med patienter som har depression? 
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Metod 

Design 

Vetenskapliga artiklar i ämnet har granskats, analyserats och sammanställs i en 

litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s. 133-134) är målet med en litteraturöversikt att 

sammanställa befintlig forskning inom ett visst kunskapsområde genom ett arbetssätt som är 

strukturerat, där både kvalitativa och kvantitativa studier sammanställs. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i arbetet skulle artiklarna beskriva sjuksköterskors perspektiv av arbetet 

med depressiva patienter, samt sjuksköterskornas attityder av patienter med depression. 

Studierna skulle vara utförda inom den allmänna sjukvården, där sjuksköterskor skulle 

arbeta antigen inom primärvården eller på en medicinsk avdelning på ett sjukhus. Artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt publicerade tidigast år 2005. Artiklar som 

handlade om palliativ vård, förlossningsdepression samt depression hos barn exkluderades.  

Sökningar, begränsningar och urval 

Sökningar utfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Sökord valdes utifrån syftet, 

använda sökord var: Depression, Depressive Disorder, Nurses, Attitude of Health Personnel 

och Health Personnel Attitudes. Dessa sökord anpassades till databasernas specifika 

ämnesord, MeSH, Headings och Thesaurus. Begränsningar som var obligatoriska i samtliga 

sökningar var att studierna skulle vara publicerade under de senaste 10 åren och vara 

skrivna på engelska alternativt svenska. Sökord och begränsningar inom respektive databas 

presenteras i Tabell 1.  

   Urvalet av artiklar i sökningarna utfördes i tre steg. Första steget i urvalet var att bedöma 

artiklarnas titlar, om titeln var relevant utifrån syftet eller inte. Om artikeln ansågs relevant 

påbörjades steg två. Steg två var att läsa abstraktet och bedöma dess relevans utifrån syftet. 

Det tredje steget var att läsa artikeln grundligt för att avgöra om innehållet passade till syftet. 

Om artikeln var relevant gick den vidare till kvalitetsbedömning, om inte förkastades 

artikeln och samma procedur inleddes med nästa artikel. 
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Tabell 1 Databassökningar 

Datum Databas Avgränsning Sökord Antal träffar Antal 

förkastade 

Författare, år 

2016-

01-17 

Cinahl 10 years; 

English 

(MH "Depression+") AND (MH "Nurse 

Attitudes") 

105 83* 

11** 

1*** 

1**** 

Björkman et al., 2008 ; 

Burman et al., 2005 ; 

Brown et al., 2009 ; 

Butler & Quayle, 2007 ; 

Haddad et al., 2005 ; 

Haddad et al., 2007 ; 

Haws et al., 2011 ; Nunn 

et al., 2007 ; Ski et al., 

2014 ; Waterworth et al., 

2015  

2016-

01-17 

Pubmed 10 years; 

English & 

Swedish 

(("Attitude of Health Personnel"[Mesh]) 

AND ( "Depression"[Mesh] OR 

"Depressive Disorder"[Mesh] )) AND 

"Nurses"[Mesh] 

52 43* 

6** 

0*** 

1**** 

Barley et al., 2012 ; 

Murray et al., 2006 

2016-

01-17 

PsycINFO 10 years; 

English;  

(SU.EXACT("Depression (Emotion)") 

OR SU.EXACT("Major Depression")) 

AND SU.EXACT.EXPLODE("Nurses") 

AND SU.EXACT("Health Personnel 

Attitudes") 

20 16* 

3** 

0*** 

0**** 

 

Liebel & Powers, 2015 

2016-

01-19 

PubMed 10 years; 

English & 

Swedish 

("Nurse-Patient Relations"[Mesh]) AND 

( "Depression"[Mesh] OR "Depressive 

Disorder"[Mesh] ) 

147 140* 

7** 

0*** 

0**** 

0 

2016-

02-07 

PubMed; 

Fritext 

10 years; 

English 

Depression AND attitude AND nurses 327 315* 

11** 

0*** 

0**** 

Burroughs et al., 2006 ; 

Park et al., 2015 ;  

* Antal förkastade efter läsning av titel ** Antal förkastade efter läsning av abstrakt *** Antal 

förkastade efter kvalitetsbedömning **** Antal förkastade ej tillgänglig i fulltext  

Bedömning av artiklarnas vetenskapliga grund 

För att bedöma artiklarnas kvalité användes Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar 

för kvantitativa och kvalitativa studier, se bilaga 2 och 3. I bedömningsmallarna 

modifierades ett bedömningskriterium för att överensstämma till syftet. Det tidigare 

bedömningskriteriet i mallen var patienter med lungcancerdiagnos, vilket ersattes av 

patienter med depression samt andel sjuksköterskor som deltog i studien. Varje artikel 

poängsattes enskilt utifrån granskningsmallarnas poängprotokoll, sedan diskuterades 

skillnader och olikheter i bedömningarna, därefter gjordes en gemensam och slutgiltig 

granskning vilket resulterade i att artiklarna fick en slutsumma. Utifrån mallarnas maxpoäng 
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omvandlades slutsumman till andel procent för att tilldela varje artikel en gradering. 

Bedömningsmallarnas gradering var:  

 Grad 1 = > 80 %,  

 Grad 2 = < 80 % > 70 %  

 Grad 3 = < 70 %.  

Grad 1 och grad 2 inkluderades till resultatet, artiklar med grad 3 antingen förkastades eller 

användes till bakgrund alternativt diskussion.  

Analys av data  

Analysen startade genom att läsa artiklarna grundligt tills en förståelse av innehåll och 

sammanhang av studierna utvecklats (Friberg 2012, s. 140). Ett deduktivt perspektiv 

användes då syftet innefattar frågeställningar.  

   Analysen inspirerades av Friberg (2012, s. 140-141). Utvalda artiklar färgmarkerades 

utifrån om de var kvalitativa respektive kvantitativa. Data som svarade på syftet och dess 

frågeställning extraherades från artiklarna. Artiklarna som valdes till analysen 

dokumenterades i en översiktstabell som var inspirerad utifrån Polit och Beck (2012, s. 109), 

se Bilaga 4. Översiktstabellen gav en inblick av artiklarnas likheter och/eller skillnader i 

design, analysgång, urval och syfte, samt en sammanfattning av artiklarnas huvudresultat. 

Data sorterades primärt utifrån frågeställningen och skapade därmed kategorier och 

sekundärt likheter och skillnader i data vilket skapade subkategorier. För översikt av analys, 

se Figur 1. Resultat från kvalitativa studier och kvantitativa studier presenteras under 

samma kategorier och subkategorier, vilket får ett bredare perspektiv på resultatet. 

Resultatet redovisas med hjälp av referenser från valda artiklar för att ge läsaren förståelse 

från inhämtat datas ursprung.  

Figur 1. Översikt av analys 
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Etiska överväganden 

Artiklar som används till resultatet har ett etiskt resonemang alternativt är publicerad i en 

tidskrift som ställer etiska krav på hur artiklar får publiceras. Översättning från engelska till 

svenska utfördes så korrekt som möjligt för att inte förvanska det ursprungliga innehållet. 

Objektivitet var en viktig faktor då subjektiva åsikter inte skall återspegla sig i resultatet.  
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Resultat 

Resultatet består av 15 artiklar, varav nio kvantitativa och sex kvalitativa. Alla artiklar 

innefattar sjuksköterskor som arbetar inom allmänna sjukvården. Artiklarna behandlar 

sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med deprimerade patienter eller sjuksköterskors 

attityder om patienter med depression. Kategorier och subkategorier som vuxit fram 

presenteras i Figur 2.  

Figur 2. Översikt av kategorier och subkategorier 

 

Att identifiera depression 

Identifikation och screeningverktyg 

Haws, Ramjeet och Gray (2011) beskriver att nästintill hälften av sjuksköterskorna kände sig 

säkra på tecken och symtom vid depression efter patienter drabbats av en hjärtinfarkt. 

Enligt Waterworth, Arroll, Raphael, Parsons och Gott (2015) finns det tillgängliga 

screeningverktyg till hands för sjuksköterskor i syfte att identifiera depression men dessa 

används inte rutinmässigt. Orsaker till att sjuksköterskor inte använder screeningverktyg på 

rutin är brist på erfarenhet (Park et al., 2015) och kompetens (Haws et al., 2011) vid. Butler 

och Quayle (2007) identifierar samma orsaker och tillägger att ytterligare en orsak var att 

sjuksköterskor inte ansåg det tillhöra deras ansvarsområde. 

Att identifiera depression

•Identifikation och screeningverktyg

•Hinder för identifikation

Sjuksköterskors kunskap

• Upplevelser av kunskap

•Betydelsen av utbildning

Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med depression

•Sjuksköterska-patient-relationen

•Hinder för relationen

Sjuksköterskors attityder

•Positiva attityder

•Negativa attityder
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I en kvalitativ studie upplevde ett antal sjuksköterskor att screeningverktyget PHQ-2 var 

användbart för att uppmärksamma depression hos patienter (Liebel & Powers, 2015).  Enligt 

Burman, McCabe och Pepper (2005) använde nästintill hälften av sjuksköterskorna 

subjektiva och/eller objektiva screeningverktyg för att identifiera depression. Nunn, Annells 

och Sims (2007) visar att nästan alla sjuksköterskor ansåg sig delaktiga i identifieringen av 

depression, där majoriteten av dem använde subjektiva intryck som metod vid 

identifieringen. I en kvalitativ av Barley, Walters, Tylee och Murray (2012) framkom det att 

flertalet av sjuksköterskorna ansåg sig kunna identifiera depression genom objektiva 

bedömningar. För vissa av sjuksköterskorna innebar dessa objektiva bedömningar att 

sjuksköterskorna identifierade depression utifrån intuition och andra genom att avläsa 

patienters kroppsspråk. 

   Vid subjektiva bedömningar utifrån screeningverktyget PHQ-2 ansåg en av 

sjuksköterskorna att frågorna i detta screeningverktyg kunde vara en bra utgångspunkt, 

likväl upplevde sjuksköterskor att patienter inte alltid svarade ärligt vid frågan ”Är du 

deprimerad?” (Liebel & Powers, 2015). Nunn, Annells och Sims (2007) beskriver att hälften 

av sjuksköterskorna upplevde att patienter inte svarade ärligt i frågor angående depression i 

screeningverktyget GDS.  

   I Waterworth et al. (2015) användes både subjektiva frågor och objektiva observationer av 

sjuksköterskorna för att identifiera ett beteendemönster som kunde vara indikationer på 

förändring i sinnesstämning och således risk för depression. Liebel och Powers (2015) 

beskriver att flertalet sjuksköterskor upplevde sig vara självsäkra i att screena efter 

depressiva symptom.  

   För att ställa känsliga frågor om depression upplevde sjuksköterskor att det fanns ett behov 

av trygghet. Denna egenskap tog tid att utveckla och kom genom erfarenheter och mod 

(Waterworth et al., 2015). Sjuksköterskorna upplevde att frågor i screeningverktyget PHQ-2 

medförde att de kunde utforska patienters depressiva symptom djupare (Liebel & Powers, 

2015).  Flertalet sjuksköterskor i Ski, Munian, Rolley och Thompson (2014) studie beskrev att 

deras praktiska och verbala färdigheter ökade i samband med användning av 

screeningverktyg vid depression. 
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Hinder för identifikation 

Ski et al. (2014) visade att en majoritet sjuksköterskorna som arbetade på en medicinsk 

avdelning definierade depression utifrån symtomen nedstämdhet, ledsamhet och sorg. 

Flertalet av sjuksköterskorna utvidgade definitionen ytterligare genom att inkludera faktorer 

såsom att patienterna var ångestfyllda, hjälplösa samt tappat intresse för dagliga aktiviteter.  

Sjuksköterskor inom primärvården upplevde att patienter med depression maskerade sina 

symtom (Murray et al., 2006; Barley et al., 2012). Murray et al. (2006) beskriver att en av 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna kunde bagatellisera sina symtom för att de ansåg 

sig vara en belastning för vården och därmed undvek att få symtomen uppmärksammade. 

Sjuksköterskorna beskrev i samma studie att de uppfattade att patienter upplevde det 

skamfullt att avslöja känslor som kunde tyda på depression.  

   Flera av sjuksköterskorna upplevde att patienter kunde ha en positiv fasad utåt varför det 

kunde argumenteras att screening var behövligt. En sjuksköterska i denna studie uppgav att 

hen blivit överraskad av resultat när patienter tillfrågats att fylla i ett screeningfrågeformulär 

om depression varefter en helt annan bild av patienters välmående visade sig (Barley et al., 

2012). 

 

Sjuksköterskors kunskap  

Upplevelser av kunskap 

Sjuksköterskor inom primärvården upplevde att intresse och kunskap var viktiga 

komponenter som påverkade i vilken grad de engagerade sig i patienter med depression. 

När sjuksköterskorna uppfyllde dessa komponenter upplevde de att det gick lättare att ha 

konversationer med patienter angående deras känslor och sinnesstämningar (Waterworth et 

al., 2015). Nunn et al. (2007) beskrev att nästan alla sjuksköterskor inom primärvården ansåg 

sig ha otillräcklig kunskap om depression för att effektivt bemöta denna patientgrupp.  I 

Liebel och Powers (2015) studie framkom samma brist på kunskap hos 

primvårdssjuksköterskor samt att de inte ansåg sig ha tillräckliga 

kommunikationsfärdigheter vilket var den huvudsakliga anledningen till att patienters 

emotionella behov inte uppfylldes (Liebel & Powers, 2015).  

   Inom primärvården ansåg ett fåtal av sjuksköterskorna sig ha tillräckligt med utbildning 

om hur de skall förhålla sig till patienter med depression (Haws et al., 2011). Sjuksköterskor 

som kände sig okvalificerade och obekväma att prata om depression med patienter och 
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använde sig då av avledande strategier som innefattade humor och uppmuntring för att 

undvika att beröra ämnet (Liebel & Powers, 2015).  

 

Betydelsen av utbildning 

Efter att sjuksköterskor inom primärvården genomgått utbildning i depression, uppkom ett 

flertal positiva effekter som var att de lättare kunde urskilja depression från olycklighet, samt 

fick ett positivare förhållningssätt i sitt arbete med patienter med depression (Butler & 

Quayle, 2007). Alla deltagande sjuksköterskor i Brown et al.:s (2009) studie fick utbildning i 

depression med fokus på kommunikation. Efter utbildningen ansåg sjuksköterskorna sig ha 

förbättrat sina kommunikationsfärdigheter vilket resulterade i att de kunde utföra bättre 

vård samt kände sig uppmanade att kritiskt utvärdera sina egna 

kommunikationsfärdigheter. Överlag upplevde sjuksköterskorna att de fick ett ökat 

självförtroende i att identifiera och hantera patienter med depression, samt att diskutera med 

patienter om deras emotionella erfarenheter, symtom och riskfaktorer i större utsträckning 

(Brown et al., 2009).  

   Ski et al. (2014) visar att sjuksköterskor på en medicinsk avdelning upplevde att 

självförtroendet ökade och tidigare rädsla att samtala med patienter som hade depression 

försvann efter att ha genomgått en utbildning inom områdena prevalens och identifikation 

av depression hos patienter. Detta resulterade i att sjuksköterskor upplevde att de kunde 

hjälpa dessa patienter i större utsträckning än tidigare. 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med depression 

Sjuksköterska-patient-relationen 

Liebel och Powers (2015) beskriver att alla sjuksköterskor ansåg det viktigt att ha en 

terapeutisk sjuksköterska-patient-relation för att kunna hjälpa patienter att lära sig hantera 

sin depression. Björkman, Angelman och Jönsson (2008) visar att sjuksköterskor som 

arbetade på en medicinsk avdelning upplevde att patienter med depression krävde tid att 

samtala om deras känslor och när sjuksköterskorna tog sig tid upplevde de att patienterna 

kände en lättnad. Mer än hälften av sjuksköterskorna i Haws et al. (2011) studie kände sig 

bekväma att ha samtal med patienter om deras depression.  

Relationen mellan sjuksköterskor och patienter utvecklas gradvis över tid och karaktäriseras 

av djupare samtal, stor tillit samt en icke-dömande attityd från sjuksköterskor (Liebel & 
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Powers, 2015). Sjuksköterskorna ansåg det nödvändigt och betydelsefullt att sätta gränser för 

att bibehålla en professionell sjuksköterska-patient-relation (Liebel & Powers, 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde att desto djupare patienter gick i sin depression allt mer 

utmanande blev det att bibehålla en sjuksköterska-patient-relation. (Liebel & Powers, 2015). 

I Butler och Quayle (2007) samt Haddad, Walters och Tylee (2007) studier framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde arbetet med patienter med depression var tungt men givande. 

När det var svårt att bygga en sjuksköterska-patient-relation så kunde ett alternativ vara att 

låta en kollega ta över denna patient (Liebel & Powers, 2015).  

   Genom att ha ett holistiskt perspektiv gav det sjuksköterskorna en helhetsbild där de 

kunde identifiera och utföra åtgärder som baserades på deras erfarenheter, samt erbjuda 

patienterna strategier som fokuserade på självhjälp (Waterworth et al., 2015). När 

patienterna uppgav sig vara deprimerade så reagerade sjuksköterskorna genom att utforska 

deras livsvärld, med frågor som omfattade sociala aspekter och sysselsättning, samt 

eventuella tidigare episoder av depression och självmordstankar (Burman et al., 2005). 

Vanligaste åtgärden efter identifiering av depression var att erbjuda information om 

depression till patienter (Burman et al., 2005). 

   När patienter fått diagnosen depression upplevde majoriteten av sjuksköterskorna att de 

inte hade något att erbjuda patienterna och därför inte ansåg det var någon mening att 

engagera sig i problemet (Burroughs et al., 2006). Sjuksköterskorna var osäkra till deras roll i 

arbetet med deprimerade patienter (Liebel & Powers, 2015). Nunn et al. (2007) beskriver att 

majoriteten av sjuksköterskor anser att deras roll innebär att vara ett stöd till patienter med 

depression. 

 

Hinder för relationen  

I Liebel och Powers (2015) studie framkom det att sjuksköterskorna ansåg att barriärer kunde 

försvåra sjuksköterska-patient-relationen. I Burroughs et al. (2006) studie ansåg 

sjuksköterskorna sig ha begränsat med kunskap, färdigheter, resurser och tid för att ge en 

tillfredställande vård till patienter med depression. Sjuksköterskorna i Liebel och Powers 

(2015) studie beskrev att tidsbrist påverkade utvecklingen av den terapeutiska sjuksköterska-

patient-relationen negativt. Tidsbristen beskrevs som en barriär vilket påverkar 
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sjuksköterskorna i deras arbete med deprimerade patienter (Haws et al., 2011; Nunn et al., 

2007; Burroughs et al., 2006).  

   Liebel och Powers (2015) beskriver att sjuksköterskorna distanserade sig känslomässigt 

från patienter i syfte att utvinna tid för att prioritera akuta, fysiska tillstånd. Ytterligare 

barriärer påvisas i Waterworth et al. (2015) studie, där arbetsbelastning och patientantal 

utgjorde barriärer för sjuksköterskorna att fokusera på patienternas emotionella symtom.  

Sjuksköterskor i Murray et al. (2006) studie observerades ytterligare en barriär som 

försvårade sjuksköterska-patient-relationen, vilket var att sjuksköterskorna upplevde att 

patienter med depression hade svårigheter att samtala om psykosociala problem och 

känslor. 

Sjuksköterskors attityder  

Positiva attityder 

I Haddad et al. (2005) studie visade indikationer på att sjuksköterskor hade positiva och 

optimistiska attityder i arbetet med patienter med depression, samt att de kunde påverka 

patienters sjukdomsförlopp. I Park et al. (2015) studie ansåg nästan alla av sjuksköterskorna 

att depression kunde förbättras och i Liebel och Powers (2013) studie ansåg en del av 

sjuksköterskorna att depression var en fullständigt behandlingsbar sjukdom. 

Sjuksköterskorna hade positiva attityder om depression och såg det inte som något 

ofrånkomligt och oföränderligt (Burman et al., 2005).  

Negativa attityder 

Sjuksköterskorna påverkades av patienternas sinnesstämningar och fann det skrämmande 

när patienterna delade med sig av sina känslor, då de fick hantera sina egna känslor 

samtidigt som patienternas känslor (Waterworth et al., 2015). Rädsla att säga fel saker till 

patienter med depression medförde att sjuksköterskor avsiktligt undvek dessa patienter 

(Liebel & Powers, 2013). Sjuksköterskor upplevde även att patienterna kunde vara 

oförutsägbara och svårhanterliga (Nunn et al., 2007). Sjuksköterskorna fann det känsloladdat 

att lämna patienter som de upplevde var deprimerade, speciellt om de hade en intuition att 

patienter kunde skada sig själv (Burroughs et al., 2006).  

   Många sjuksköterskor i Ski et al. (2014) studie beskrev att patienter med depression ofta 

tappade intresset att utföra dagliga aktiviteter. En sjuksköterska vidareutvecklade attityden 

med att patienter som har depression saknar engagemang till att samtala med både personal 
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och familjemedlemmar, då de är generellt tystlåtna samt har funktionella svårigheter att 

hantera det dagliga livet (Ski et al., 2014).  

   Majoriteten av sjuksköterskorna i Nunn et al. (2007) studie ansåg att depression var en 

kronisk åkomma som inte tenderar att bli bättre av behandling. Hälften av sjuksköterskorna i 

Haddad et al. (2006) studie höll inte med i påståendet att det karakteristiska hos patienter 

med depression är att de inte är mottagliga till förändring. 

   Mer än en femtedel av sjuksköterskorna i Park et al. (2015) studie ansåg att orsaken till 

depression enbart är en produkt av försämrad viljekraft. Sjuksköterskors erfarenheter av 

patienter med depression är att de med större sannolikhet blivit drabbade av utsatthet i 

yngre ålder i jämförelse med den generella populationen (Haddad et al., 2007).  

Det finns delade attityder hos sjuksköterskor om depression är en naturlig reaktion av 

åldrandet eller inte. I flertalet studier framkommer att majoriteten av sjuksköterskorna 

betraktade depression som en naturlig del av åldrandet (Liebel & Powers, 2015; Burroughs et 

al., 2006; Murray et al., 2006). Haddad et al. (2006) och Nunn et al. (2007) beskriver att 

majoriteten av sjuksköterskorna inte fann depression som en naturlig del av åldrandet. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Headings, MeSH och Thesaurus-termer valdes noggrant för att öka precisionen på 

sökningarna inom valda ämnesområde. MeSH-termen Attitude of Health Personnel och 

Headings-termen Health Personnel Attitudes var användbara ämnesord i 

databassökningarna när de utgår från vårdpersonals attityder mot deprimerade patienter. 

Inget passande ämnesord för sjuksköterskors erfarenheter upptäcktes, dock berörde 

ämnesorden Attitude of Health Personnel och Health Personnel Attitudes sjuksköterskors 

erfarenheter i flertalet artiklar.  

   Nurse-patient-relation var en Mesh-term vilken användes i en sökning i PubMed och 

beskriver interaktion mellan sjuksköterskor och patienter. Denna sökning resulterade inte i 

några användbara artiklar då majoriteten av artiklarna utgick från patienters perspektiv och 

därmed förkastades. 

   Innan databassökningarna startade eftersträvades en jämn fördelning mellan kvalitativa 

och kvantitativa studier som underlag till resultatet då kvalitativa studier ger en mer 

beskrivande data av ett område, exempelvis sjuksköterskors erfarenheter och attityder, till 

skillnad från kvantitativa studier vilket ger en statistisk beskrivning av data.  

Efter att ha genomfört databassökningar av artiklar inom ämnesområdet så framkom brist på 

kvalitativ forskning. Detta gjorde att resultatet presenteras med större fokus på det 

statistiska, då underlaget består till större del av kvantitativa studier.  

Diskussion om att ändra begränsning av publikation från 10 år till 15 år förekom i syfte att 

öka antalet träffar, vilket senare förkastades eftersom det ansågs betydelsefullt att erhålla ett 

aktuellt forskningsläge som möjligt. Under diskussionen framkom en lösning som var att 

göra en fritextsökning i databasen PubMed, då denna databas gav ett fåtal användbara 

artiklar vid det första söktillfället. Under fritextsökningen erhölls endast två artiklar vilket 

tyder på att det finns lite forskning inom valt område i databasen PubMed. Det var således 

inte något större fel på första sökningen vilket kan ses som en styrka.  

   Under sökningens gång framkom flertal dubbletter av studier i de olika databaserna vilket 

ytterligare styrker teorin om att det finns en brist på forskning inom det valda 

ämnesområdet. Under granskning av artiklar granskades först artiklarna enskilt och därefter 
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genomfördes en gemensam slutgiltig granskning. Under granskningen diskuterades 

bedömningen av artiklarna kontinuerlig för att stärka granskningens kvalité.  

   Patienter under 18 år exkluderas då det fanns begränsad med forskning runt denna 

åldersgrupp, vilket försvårade att se likheter och skillnader. Artiklar med sjuksköterskors 

erfarenheter med depression inom palliativ vård exkluderades då det kan vara svårt att 

urskilja dödsångest från depression samt att palliativ vård generellt fokuserar på 

smärtlindring och ångestbehandling.  Ett resultat utifrån den aspekten hade varit svårt att 

sammanställa och jämföra med depression som inte är kopplad till palliativ vård.  I resultatet 

presenteras inte en urskiljning av ålder på patienterna med depression vilket kan ha haft en 

negativ betydelse på resultatet då sjuksköterskors attityd kan variera utifrån ålder på 

patienterna. Eftersom det finns lite forskning inom ämnesområde så inkluderades alla vuxna 

patienter inom primärvården samt patienter som var inneliggande på medicinska 

avdelningar.  

   Under analysen expanderades och specificerades frågeställningen. Första frågeställningen 

var: Sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med deprimerade patienter och sjuksköterskor 

attityder i arbetet med deprimerade patienter. De nytillkomna frågorna i frågeställningen 

var: Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av identifikation och screeningverktyg för 

depression och vilken effekt har utbildning inom depression för sjuksköterskor. Den 

expanderade frågeställningen ansågs betydande då screeningverktyg är viktigt del i 

identifikationen av depression och således en del av sjuksköterskors arbete med patienter 

med depression. Det framkom i artiklarna att sjuksköterskorna upplevde ett 

utbildningsbehov i att använda screeningverktyg vilket medförde ett intresse att utforska 

och framställa även det området.  

   De nytillkomna frågorna i frågeställningen ansågs överstämma med tidigare syfte och 

resulterade i en mer specifik frågeställning, vilket underlättade att besvara frågeställningen i 

resultatet. Tankar om att expandera databassökningarna utifrån de nytillkomna kategorierna 

fanns men tidsbrist utgjorde ett hinder till detta, efter diskussion ansågs materialet vara 

tillräckligt för att framställa ett resultat.  
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Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av arbetet med deprimerade patienter inom 

den allmänna sjukvården. 

   I resultatet framkommer det att när screeningverktyg användes var det inte genom ett 

rutinmässigt förfarande, sjuksköterskorna ansåg tänkbara orsaker till detta var brist på 

kompetens och erfarenhet. I Worall-Carter et al.:s (2012) studie användes inte 

screeningverktyg på rutin av sjuksköterskorna för att identifiera depression, och när de 

användes upplevde de sig ha begränsat med kunskap för att på ett korrekt sätt använda 

screeningverktyg. 

   Enligt Cahoon (2012) så är screeningverktyget Whooley Depression Screen (WDS) ett 

lättsamt och tidsparande verktyg som alla sjuksköterskor kan använda, detta verktyg bestod 

av två frågor som har en hög effektivitet i identifieringen av depression. Att det finns 

screeningverktyg att tillgå för sjuksköterskor som är lättbrukligt är betydande eftersom en 

del sjuksköterskor upplever brist på kompetens i användningen av screeningverktyg. WDS 

kan vara en utgångspunkt för att identifiera depression, men eftersom den består av två 

frågor kan ett behov finnas att komplettera med andra screeningverktyg för att få en 

tydligare översikt av patienters depressiva symtom.  

   Det framkommer i resultatet att patienter kan uppleva det känsloladdat att prata om 

emotionella symtom och kan därför maskera dessa symtom med en falsk fasad utåt, vilket 

kan påvisa betydelsen av att använda screeningverktyg rutinmässigt för att inte misslyckas 

med att identifiera deprimerade patienter. 

   Sjuksköterskor upplevde ett behov av utbildning inom depression och att använda 

screeningverktyg på ett optimalt sätt. I resultatet framkommer det att endast 40 % av ca 700 

sjuksköterskor upplevde sig säkra på symtom och tecken vid depression. Naji et al. (2004) 

beskriver att sjuksköterskorna upplevde ett behov av utbildas inom depression, vilket 

antyder på ett behov av utbildning inom depression finns hos sjuksköterskor. 

   Sjuksköterskor fick ökat självförtroende efter att ha genomgått utbildning i att identifiera 

depression hos patienter framkommer i resultatet. Mayall, Oathamshaw, Lovell och Pusey 

(2004) beskriver att sjuksköterskor upplevde ökad kunskap efter utbildning i depression, 

vilket resulterade att de fick ökat självförtroende att identifiera depression och bemöta 

patienter med depression.  
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Vidare visade resultatet att sjuksköterskor upplevde att utbildning skapade mindre rädsla 

för att interagera med patienter samt förbättrade kommunikationen mellan dem vilket 

resulterade i att sjuksköterskorna ansåg sig kunna utföra en bättre vård. Detta påvisar 

betydelsen av att sjuksköterskor bör vara trygga i sin profession samt deras arbetsuppgifter 

vilket till stor del kommer från kunskap och kan förstärkas genom utbildning.  

   Enligt Smith, Stolder, Jaggers, Liu och Haedtke (2013) upplevde sjuksköterskor efter 

genomgången utbildning att depression var ett allvarligt problem, och de fann det enklare 

att uppmärksamma depression samt att använda arbetsmetoder som ökade kvalitén på 

vården för deprimerade patienter. Sjuksköterskorna fick även bättre underlag utifrån deras 

kunskap att se bakomliggande faktorer till patienters depression. 

För sjuksköterskor är kommunikationen en viktig del i arbetet då emotionella svårigheter 

hos patienter är svåra att identifiera utan att interagera med dem.  

   Kommunikation framhäver Travelbee (1971/2001) är det viktigaste redskapet för 

sjuksköterskor. Enligt Travelbee omvårdnadsteori så kan sjuksköterskor använda sig av 

kommunikation på två plan. Förutom den verbala interaktionen med patienter kan 

sjuksköterskor avläsa patienter genom att granska deras kroppsspråk, vilket påvisas i 

resultatet, där det framkom att sjuksköterskor ansåg sig kunna avläsa depression hos 

patienter utifrån deras kroppsspråk. Sjuksköterskor bör också ha i åtanke att deras 

kroppsspråk kan påverka patienterna både positivt och negativt. Genom att använda 

kroppsspråk kan sjuksköterskor förmedla en öppenhet och lyhördhet vilket kan förenkla 

mötet, när patienter kan uppfatta det mer inbjudande att dela med sig av sina problem. 

   I resultatet beskrivs betydelsen av att bygga upp en sjuksköterska-patient-relation för att 

på ett effektivt sätt hjälpa patienter med depression. För att få relationen att fungera behövs 

ett professionellt förhållningssätt, som består av att ha en icke-dömande hållning och ta sig 

tid att samtala med patienter för att bygga upp tillit. Detta är viktigt för sjuksköterskor att ha 

i åtanke då denna patientgrupp kan vara sårbar och behov av tid för att dela med sig av sina 

emotionella svårigheter, om patienter känner sig bekräftade av sjukskörskor så ökar 

möjligheterna att patienter talar ut om sina emotionella svårigheter. Enligt Talseth, Lindseth, 

Jacobsson och Norberg (1997) blir inte patienter bemötta av förståelse från sjuksköterskor, 

trots att de befinner sig i en sårbar situation och är beroende av vård. Enligt Travelbee 

används kommunikation i ändamål att finna kunskap om patienter för att igenkänna och 
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tillgodose deras behov (Travelbee, 1971/2001, s. 139). En god kommunikation är framförallt 

viktigt i arbetet med deprimerade patienter då problematiken i stor grad består av att denna 

patientgrupp ofta är inåtvända och svåra att interagera med.  

   Hälften av sjuksköterskorna kände sig bekväma med att samtala med patienter om 

depression vilket framkommer i resultatet vilket försvårade arbetet för sjuksköterskorna. En 

tänkbar orsak till att sjuksköterskorna upplever sig obekväma i denna situation kan bero på 

att de anser sig ha otillräcklig kunskap i att kommunicera med patienter med depression, 

vilket Ford, Middleton, Palmer och Farrington (1997) visade. En ytterligare orsak kan vara 

att sjuksköterskor upplever det besvärligt att samtala med patienter som är deprimerade. 

Boey (1999) beskriver att nästintill hälften av sjuksköterskorna upplevde det komplicerat att 

kommunicera med patienter som har depression. I Worrall-Carter et al. (2012) studie valde 

hälften av sjuksköterskorna att samtala med patienter angående deras depressiva symtom.  

Det är betydelsefullt för sjuksköterskor att samtala med patienter om deras depression även 

om det upplevs som besvärligt och komplicerat. Detta för att skapa förutsättningar för en 

god vård.  

   I resultatet framkommer det att tidsbristen är den största barriären för att utveckla en 

sjuksköterska-patient-relation. Ett vanligt fenomen inom vården är tidspress, vilket påverkar 

sjuksköterskor i sitt arbete. McCabe och Timmins (2013, s. 122) menar att i en stressfylld 

miljö är det viktigt att ge patienter tid eller ge ett intryck av att de får tid. När sjuksköterskor 

upplevs som upptagna och åtgärdsorienterade kan det skapa hinder i relationen mellan 

sjuksköterskor och patienter, vilket kan motverkas genom att sjuksköterskor upplevs som 

uppmärksamma och lyhörda av patienterna (McCabe & Timmins, 2013, s. 122).  

   Sjuksköterskor distanserade sig känslomässigt för att enbart kunna fokusera sig på det 

fysiska tillståndet hos deras patienter framkommer i resultatet. Arbetsbelastning och 

patientantalet beskrev sjuksköterskorna också påverkade att fokus prioriterades på det 

fysiska måendet. Eftersom depression är komplex och tidskrävande samt att det inte upplevs 

vara ett allvarligt tillstånd av sjuksköterskor är således en möjlig tanke att sjuksköterskor 

därför rättfärdigar denna prioritering.  

   Resultatet visar att en barriär för att skapa en relation mellan sjuksköterskor och patienter 

är att patienter upplever det svårt att dela med sig av sina emotionella symtom. Enligt Ell 

(2006) så är det mindre sannolikt att patienter självmant uppger deras depressiva symtom på 
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grund av att de kan anse att depressiva symtom är en karaktärsbrist eller en moralisk 

svaghet, samt att depression inte uppfattades som en sjukdom.  

   Två skilda synsätt om depression är behandlingsbart eller inte visas i resultatet. Vissa av 

sjuksköterskorna upplevde depression som en behandlingsbar sjukdom som de kunde 

påverka förloppet på, andra sjuksköterskor upplevde depression som en kronisk sjukdom.  

Att tycka att depression inte är en behandlingsbar sjukdom kan påvisa att sjuksköterskor har 

för lite kunskap om depression då i dagsläget finns flertal medicinska behandlingar, kognitiv 

beteendeterapi och ECT som visat sig ha positiva effekter på depression. Enligt Davison, 

McCabe, Mellor, Karantzas och George (2009) är depression i hög grad behandlingsbart, men 

vårdpersonal kan allt för ofta misstolka tecken och symtom som en konsekvens av patienters 

åldrande, sorg och ensamhet.  

   Delade meningar huruvida depression är en naturlig del av åldrandet beskrivs i resultatet, 

orsak till detta är oklart men ett samband i studiernas design gick att avläsa då kvalitativa 

studier gav utfallet att depression var en naturlig del av åldrandet och där motsatt åsikt 

framkom i de kvantitativa studierna. Travelbee menar att det är viktigt att se människan som 

en unik varelse och att som vårdpersonal undvika att skapa stereotyper genom 

generalisering. Detta motverkas genom interaktion och kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter, vilket skapar förutsättningar att utföra omvårdnad i syfte att 

hjälpa patienter att bemästra sitt tillstånd samt hjälpa dem att finna mening i tillvaron 

(Travelbee, 1971/2001). Enligt McCabe och Timmins (2013, s. 121) så kan sjuksköterskor 

genom sin förmåga att lyssna, ställa frågor, och tolka signaler från patienter möjliggöra en 

kommunikation som blir personcentrerad. Generalisering utgör ett hinder för att bygga en 

relation mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor har ett unikt ansvar att lyssna på 

patienter för att bygga en förståelse om deras tillstånd (McCabe & Timmins 2013, s. 121). 
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Slutsats 

Screeningverktyg finns att tillgå för sjuksköterskor men används inte på rutin. Faktorer till 

detta är brist på erfarenhet och kompetens. Sjuksköterskor har bristfällig kunskap om 

depression. Självförtroende var en viktig aspekt hos sjuksköterskorna i identifiering av 

depressiva symtom och genom utbildning ökade självförtroendet vilket medförde att 

sjuksköterskorna kunde utföra en bättre vård. En relation till patienterna är av stor vikt för 

att öka möjligheten till att hjälpa dem hantera sin depression. Det är viktigt för 

sjuksköterskor att ge sig tid för att skapa möjlighet till en sådan relation, dock försvårade 

tidsbristen denna möjlighet. Patienter med depression delar inte alltid med sig av sina 

depressiva symtom vilket ytterligare försvårar relationen.  

   Litteraturöversikten påvisar utbildningsbehov för sjuksköterskor inom området 

depression. Med ökad kunskap, utbildning och erfarenhet kan identifikationen av 

depression bli förbättrad, vilket skapar förutsättningar för sjuksköterskor att i större 

utsträckning hjälpa dessa patienter. Data berörande sjuksköterskors erfarenheter av 

screening om depression på medicinska avdelningar uppkom inte vid sökningarna vilket 

påvisar betydelsen av ytterligare forskning inom ämnet. 
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 Bilaga 1. Översiktstabell av screeningverktyg för depression 

Namn Typ Beskrivning 

SoDs Observationsverktyg Ett screeningverktyg som kan användas för att identifiera depression. Består av sex 

frågor med svarsalternativen ja och nej. Varje ja ger ett poäng, och maximala 

poängen är sex.  

MADRS Självskattningsverktyg Screeningverktyg som består av nio frågor angående depressiva symtom där svaren 

kan ge 0 till 6 poäng (54 poäng totalt). Ju högre poäng desto mer deprimerad är 

personen. 

 

GDS Självskattningsverktyg  Screeningverktyg för att identifiera depression hos personer som är äldre 65 år. 30 

frågor som besvaras med ja-alternativ och nej-alternativ.  

PHQ-9 Självskattningsverktyg  Nio frågors angående depressiva symtom. Genom poänggradering utifrån svaren 

kan det avläsas om individer har depressiva symtom, och vilken grad av depression 

den individen har.  

WDS Självskattningsverktyg Två frågor angående depressiva symtom, Finns ett ja-alternativ och ett nej-alternativ. 

Två nej visar att screeningen är negativ. Om ett/ eller två ja så bör fler detaljerade 

frågor ställas för att avgöra om patienterna är deprimerade. 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003 sid. 16) 

Poängsättning: 0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med depression, andel sjuksköterskor Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 

/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överstämmelse med resultatet (resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) p p p p 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

p 

 % 

 Grad 

 

  



 

 

 

Bilaga 3. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003 sid. 17) 

Poängsättning: 0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med depression, andel sjuksköterskor Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 

/Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överstämmelse med resultatet (resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p) p p p p 

Grad 1: 80% 

Grad 2: 70% 

Grad 3: 60% 

p 

 % 

 Grad: 

 



 

 

 

Bilaga 4. Översikt över inkluderade artiklar 

Författare, år och 

land 

Studiens syfte Design/ansa

ts 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitétsgrad 

Barley, Walters, 

Tylee & Murray 

(2012) 

Storbritannien  

Att undersöka allmänläkares 

och sjuksköterskors syn och 

erfarenheter i att hantera 

depression hos patienter 

med hjärtsjukdomar 

Qualitative 

study, 

individual 

in-depth 

interviews 

10 allmänläkare (3 

kvinnor och 7 män) 

och 12 sjuksköterskor 

(Enbart kvinnor) 

Constant 

comparision & 

thematic 

analysis 

Läkare och sjuksköterskor ansåg att psykosociala problem bidrog till depression 

hos patienter med hjärtsjukdomar. Men det fanns en osäkerhet från läkarna och 

sjuksköterskorna i deras roll och ansvarsområde i att hantera depression hos 

patienter med hjärtsjukdomar.  

Grad 1 

Björkman, 

Angelman & 

Jönsson (2008) 

Sverige 

Att undersöka 

vårdpersonals attityder om 

patienter med psykisk 

ohälsa samt jämföra 

attityderna hos 

vårdpersonalen inom 

somatiska- och psykiatriska 

vården. 

Quantitative 

study, 

cross-

sectional 

design 

120 vårdpersonal 

inom somatiska- och 

psykiatriska vården 

(65 sjuksköterskor och 

55 skötare och 

undersköterskor)  

Statistical 

analyses & 

multiple 

regression 

analysis 

Attityder hos vårdpersonal är i stor grad jämförbart med samhällets attityder 

kring psykisk ohälsa. Det fanns negativa attityder hos vårdpersonalen att personer 

med psykisk ohälsa var farliga och oberäkneliga. 

Grad 1 

Brown, Bylund, 

Kline, De La 

Cruz, Solan, 

Kelvin, Guuguen, 

Eddigton, Kissane 

& Passik (2008) 

U.S.A. 

Att undersöka inverkan av 

ett kommunikations- 

utbildningsprogram för 

sjuksköterskor som arbetade 

på en onkologiavdelning.  

Quantitative 

study, pilot 

study 

12 sjuksköterskor från 

en onkologiavdelning 

(10 kvinnor och 2 

män)  

Statistical 

analyses 

Efter genomgått utbildning inom kommunikation så visade det att 

sjuksköterskorna fick ökat självförtroende att hantera personer med depression 

samt att de fick en bättre upplevd självförmåga. 

Grad 2 

Burroughs, 

Lovell, Morley, 

Baldwin, Burns & 

Chew-Graham 

(2006) 

Storbrittanien 

Att undersöka 

primärvårdspersonal och 

patienters syn på orsaker av 

depression bland äldre.  

Qualitative 

study, 

semistructur

ed interview 

15 

primärvårdspersonal 

(9 läkare, 6 

sjuksköterskor) samt 

20 patienter (över 60 

år). 

Constant 

Comparision 

Primärvårdspersonalen beskrev depression som en del av ett spektrum som 

inkluderade, ensamhet, brist på socialt nätverk och såg depression som begriplig 

och berättigad. Patienterna delade vårdpersonalens syn på depression.  

Grad 2 

Burman, McCabe 

& Pepper (2005) 

U.S.A. 

Att undersöka barriärer vid 

behandling och screening 

relaterat till depression inom 

primärvården.  

Quantitative 

study 

52 sjuksköterskor (94,1 

% kvinnor och 5,9 % 

män)  

Descriptive 

analysis  

Identifiering av depression är alltmera otillräcklig hos sjuksköterskorna. Många 

sjuksköterskor använda inte tillgängliga screeningverktyg utan screenade efter 

depression genom ett ostrukturerade tillvägagångssätt, men använde sig av 

relevanta frågor till patienter för att identifiera depression.  

Grad 2 

Butler & Quayle 

(2006) Irland 

Utvärdera ett 2-dagars 

utbildningsprogram om 

depression hos äldre där 

sjuksköterskor inom 

primärvården deltog i, och 

vilken inverkan den hade på 

deras kunskap, attityder.  

Quantitative 

study, 

uncontrolled 

pre- and 

post-test 

design 

74 sjuksköterskor 

deltog en dag i 

utbildningen och 67 

sjuksköterskor 

genomgick hela 2-

dagars utbildningen 

Descriptive 

statistical 

analysis 

Utbildningsprogrammet var effektivt i att frambringa både kunskap och 

attitydförändringar hos sjuksköterskorna inom primärvården.  

Grad 1 



 

 

 

Haddad, 

Plummer, 

Taverner, Gray, 

Lee, Payne & 

Knight (2005) 

Storbritannien  

Att beskriva distrikt 

sjuksköterskors attityder 

kring patienter med psykisk 

ohälsa med fokus på 

depression. 

Quantitative 

study, cross-

sectional 

design 

98 

distriktsjuksköterskor 

och 50 kommunala 

sjuksköterskor (98 % 

var kvinnor) 

Statistical 

analyses 

Deltagarna upplevde bristfällig kunskap om psykisk ohälsa och kände sig i behov 

av utbildning. Tre fjärdedelar hade inte fått någon utbildning inom depression på 

de senaste 5 åren. Sjuksköterskorna visade en vilja att utveckla deras förståelse och 

färdigheter genom att genomgå utbildning inom depression. Generellt så hade 

sjuksköterskorna en positiv attityd gentemot patienter med depression 

Grad 2 

Haddad, Walters 

& Tylee (2006) 

Storbritannien  

Att undersöka attityder hos 

distriktsjuksköterskor 

gentemot patienter med 

depression, genom att 

använda frågeformulären 

DAQ ( Depression Attitude 

Questionaire).  

Quantitative 

study, cross-

sectional 

design 

189 

distriktsjuksköterskor 

(98 % var kvinnor) 

Statistical 

analyses 

Olika kategorier uppstod utifrån deras attityder; pessimism av behandlingar för 

depression, att hänvisa till specialisthjälp och professionell lätthet att arbeta med 

depression. Personalen avslöjade generellt optimistiska åsikter kring behandlingar 

vid depression och starkt avisade deterministisk attityder av denna åkomma.  

Grad 1 

Haws, Ramjeet & 

Gray (2011) 

Storbritannien 

Att undersöka 

vårdpersonals attityder om 

depression efter hjärtinfarkt 

inom primärvården. 

Quantitative 

study, cross-

sectional 

design 

106 allmän läkare och 

707 sjuksköterskor 

(allmän läkare: 44 % 

kvinnor och 

sjuksköterskor: 98 % 

kvinnor).  

Statistical 

analyses 

Vårdpersonalen underskattade förekomsten av depression hos patienter som hade 

genomgått en hjärtinfarkt. Depression hos patienter som genomgått en hjärtinfarkt 

upplevde sjuksköterskorna var komplex. Sjuksköterskorna upplevde att de tyckte 

det kunde vara svårt att identifiera symptom och signaler som kunde tyda på 

depression genom att använda screeningverktyg. Genom utbildning skedde en 

klar förbättring inom detta område samt en mer korrekt uppfattning av 

förekomsten av depression efter hjärtinfarkt uppstod hos vårdpersonalen.  

Grad 1 

Liebel & Powers 

(2015) U.S.A. 

Att beskriva sjuksköterskors 

uppfattning av depression 

och funktionsnedsättning 

inom hemsjukvården, samt 

att identifiera och observera 

sjuksköterskors hantering av 

vård och terapeutiska 

strategier för att utvärdera 

och hantera depression hos 

patienter med kroniska 

sjukdomar och 

funktionshinder. 

Qualitative 

descriptive 

study, 

semistructur

ed interview 

16 sjuksköterskor 

(minst 1-års erfarenhet 

av geriatrisk vård) och 

5 geriatriska patienter 

(över 60 år och skulle 

ha 

hemsjukvårdsservice) 

Content 

analysis 

Sjuksköterskor demonstrerade ett självförtroende i vårdandet av äldre patienter 

med funktionsnedsättningar. Dock, hade de olika synsätt på depression och 

interaktionen gentemot patienter med depression samt funktionsnedsättning i det 

dagliga arbetet. Studien visade bevis på att utbildning och stöd för hemsjukvårds 

sjuksköterskor som vårdar patienter med depression var av nödvändighet.  

Grad 1 

Murray, Banerjee, 

Byng, Tylee, 

Bhugra & 

Macdonald (2006) 

Storbritannien 

Att undersöka 

primärvårdspersonals 

perspektiv av depression 

hos äldre personer. 

Qualitative 

study, 

grounded 

theory   

30 

primärvårdspersonal 

varav 18 läkare, 7 

sjuksköterskor och 5 

kuratorer.  

Constant 

Comparision 

Identifikation av depression hos äldre patienter var komplicerat. Äldre patienter 

bekände sällan sina psykosociala svårigheter till sina läkare. Många äldre patienter 

ansåg att depression var en del av sitt åldrande och tyckte det inte var lämplig att 

ta upp i medicinska konsultationer.  Deltagarna i studien observerade att äldre 

patienter ansåg att depression var ett tecken på svaghet och att stigmatisering 

kring psykisk ohälsa var en barriär för att de skulle tänka sig söka hjälp. 

Grad 2 

Nunn, Annells & 

Sims (2007) 

Australien 

Att undersöka 

genomförbarheten att 

screena efter depression hos 

 

Quantitative 

study 

25 sjuksköterskor vid 

första cykeln och 21 

Descriptive 

statistical 

analysis 

I studien upptäcktes det att det fanns flertalet existerade barriärer hos 

sjuksköterskor i att använda screeningverktyg. Generellt hade sjuksköterskorna 

förståelse att depression var en vanligt förekommande åkomma hos äldre och de 

Grad 2 



 

 

 

äldre klienter som vårdades 

av distriktsjuksköterskor.  

sjuksköterskor vid 

andra cykeln  

flesta sjuksköterskorna kände att de hade en potentiellt viktig roll när det kom till 

att identifiera depression och att stödja patienter med depression.  

Park,  Lee, Lee, 

Hahn, Park, Kim, 

Choi, Lee, Lee, 

Na, Jung, Shim, 

Choi, Paik & 

Kwon (2015) 

Korea 

Att avslöja vårdpersonals 

kunskap och attityder 

gentemot depression på 

sjukhus i Korea. 

Quantitative 

study 

851 vårdpersonal 

varav 740 

sjuksköterskor och 111 

undersköterskor.  

Descriptive 

statistical 

analysis 

Skillnader mellan sjuksköterskor och undersköterskor kunskap och attityder 

gentemot patienter med depression blev identifierad.  

Grad 2 

Ski, Munian, 

Rolley & 

Thompson (2014) 

Australien 

Att utvärdera 

sjuksköterskors uppfattning 

av utbildningsprogram och 

screeningverktyg för 

depression bland patienter 

med hjärtsjukdomar.  

Qualitative 

study, 

purposive 

sampling & 

semi-

structural 

interview  

14 sjuksköterskor från 

2 hjärtavdelningar 

(medicin och kirurgi)  

Pragmatic 

data analysis 

Utbildningsprogrammet för sjuksköterskorna ökade deras baskunskap i att arbeta 

med hjärtsjuka patienter samt deras kunskap om samsjuklighet mellan depression 

och hjärtsjukdomar. Sjuksköterskorna upplevde att de blev mer utrustad att 

identifiera depressiva symptom genom att använda sin nya kunskapar i 

användning av screeningverktyg. 

Grad 1 

Waterworth, 

Arroll, Raphael, 

Parson & Gott 

(2015) Nya 

Zeeland  

Att undersöka hur 

sjuksköterskor upptäcker 

depression hos äldre 

patienter med långvarande 

åkommor samt strategier de 

använda för att stödja dessa 

patienter.  

Qualitative 

study,  

grounded 

theory   

40 sjuksköterskor, alla 

med minst 5-års 

erfarenhet 

Constant 

Comparision 

Samtala med patienter om deras nedstämdhet eller specifikt om deras depression 

var något som alla sjuksköterskor hade, eller upplevde de hade. Några av 

sjuksköterskorna upplevde de kunde erbjuda specifika råd till patienterna och 

andra tyckte det inte var deras ansvarsområde eller en del av deras arbetsroll.  

Grad 2 

 


