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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är i dag den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning och längre sjukfrånvaro i Sverige. Vården av patienter med psykisk ohälsa är 

tidskrävande och behovet av resurser som denna patientgrupp kräver öppnar upp för nya 

arbetssätt för sjuksköterskan utöver dennes traditionella yrkesgräns. 

 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att beskriva vilka sjuksköterskeledda 

omvårdnadsåtgärder som vidtas för patienter med psykisk ohälsa inom den öppna vården. 

 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts, vilket i detta arbete innebär att åtta 

vetenskapliga artiklar har analyserats, fyra av dessa var av kvalitativ design, tre av kvantitativ 

design och en av mixad metod. 

 

Resultat: Litteraturöversikten resulterade i två huvudteman och fyra respektive två 

underteman. I huvudtemat genomförda omvårdnadsåtgärder beskrivs hur sjuksköterskan 

arbetar med bedömningssamtal, information, utbildning, guidning, kontinuerliga samtal samt 

psykoterapi. I andra huvudtemat effekter av genomförd omvårdnad beskrivs vilken inverkan 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder kan få relaterat till sjuksköterskans engagemang samt på 

patientens symtom och behandling. 

 

Diskussion: De omvårdnadsåtgärder som beskrivs i resultatet diskuteras utifrån 

sjuksköterskan som en bidragande arbetskraft inom den öppna vården för patienter med 

psykisk ohälsa. Fynden diskuteras också utifrån omvårdnadsteoretikern Phil Barkers 

tidvattenmodell samt konsensusbegreppet människa. 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, sjuksköterskans roll, omvårdnadsåtgärder. 

 
 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Mental illness is increasing in society and is today the leading cause off 

sick leave and extended sick leave in Sweden. The care of patients with mental illness are 

time consuming, and the need for resources that this group of patients requires are 

opening up for new ways for nurses to work, beyond their traditional profession.   

 

Aim: The aim of this literature review is to describe the nursing care for patients with 

mental illness in general outpatient care. 

 

Method: The method that was used in this paper is a literature review. Eight scientific 

articles were reviewed, four were of qualitative design, three of quantitative design and 

one of mixed method.  

 

Results: The literature review resulted in two main themes, divided in four and two sub 

themes. The main theme, performed nursing care, describes how the nurse is working 

with assessments, information, education, guidance, continuous talks and psychotherapy. 

The second main theme, the effects of the implemented nursing care, describes the impact 

of how nursing care measures may have affected the nurse’s commitment as well as on 

the patient’s symptoms and treatment. 

 

Discussion: The nursing care described in the results are discussed with the view of the 

nurse as a contributing labor in outpatient care for patients with mental illness. The 

findings are also discussed from the tidal model of nursing theorist Phil Barker, and the 

consensus concept of man.  

 

Keywords: Mental illness, nursing-role, nursing care.  
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1. Inledning 

Som student på sjuksköterskeprogrammet har jag fått lära mig betydelsen av att se patienten 

som en helhet. Människans fysiska kropp och psykiska existentialism samverkar och påverkar 

vårt mående. Den psykiska ohälsan som ökar i samhället har fått författaren till denna 

litteraturöversikt att intressera sig för vad sjuksköterskan kan bidra med för att underlätta för 

dessa patienter. I sjuksköterskans etiska kod beskrivs att sjuksköterskan tillsammans med 

samhället har ett delat ansvar för att sätta igång och underlätta insatser som kommer 

allmänheten och i synnerhet sårbara befolkningsgrupper till nytta. Den psykiska ohälsan har 

ökat dramatiskt under det senaste decenniet, inte minst inom den öppna vården som för 

många patienter kan vara deras första kontakt med sjukvården. Detta ställer stora krav på 

vården i sin helhet och i nuläget råder långa väntetider för patienter inom stora delar av 

vården. Trycket ökar inte minst inom den öppna vården, vilket är den instans där övervägande 

delen av patienter med psykisk ohälsa förväntas erbjudas behandling inom rimlig tid. För att 

möta upp denna växande patientgrupp behöver vårdgivarna tänka utanför de traditionella 

ramarna och prova nya sätt att arbeta. Min avsikt med detta arbete är att undersöka hur 

sjuksköterskan genom kompetensutveckling och utvidgat verkningsområde kan bidra till en 

kostnadseffektiv och välfungerande vård för denna patientgrupp.  

2. Bakgrund 

2.1. Psykisk ohälsa  

Begreppet psykisk ohälsa har ingen tydlig begreppsdefinition, men vanligast är att det i 

benämningen inkluderas allt från nedsatt psykiskt välbefinnande så som till exempel 

nedstämdhet och oro till allvarliga psykiska sjukdomar som förstämningssyndrom och 

schizofreni (Vingård, 2015). World Health Organization (WHO) (2001) beskriver hur psykisk 

hälsa definieras olika av forskare från olika kulturer men gemensamt är att det innefattar 

subjektivt välbefinnande, upplevd egenvårdande förmåga, autonomi, kompetens samt 

självförverkligande av individens intellektuella och emotionella potential.   

 Psykisk funktion har en fysiologisk grund och fogas på så sätt samman med individens 

fysiska och sociala fungerande, men också med individens generella hälsa (WHO, 2001). 

Samband kan ses mellan psykisk ohälsa och somatisk sjukdom, som exempel kan nämnas att 

evidens visar att depression är predisponerande för hjärtinfarkt och diabetes, det omvända 

gäller också att patienter med diabetes eller hjärtproblematik lättare kan drabbas av depression 

jämfört med friska individer (WHO, 2014). Depression är en av de vanligaste diagnoserna 

som patienter med psykisk ohälsa drabbas av och utgör en av de enskilt största orsakerna till 
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funktionsnedsättning globalt (WHO, 2014; Glozier, Davenport & Hickie, 2012; 

Satyanarayana, Enns, Cox & Sareen, 2009).  

Människor med psykisk ohälsa riskerar i större utsträckning än personer med upplevd 

psykiskt välbefinnande att drabbas av funktionsnedsättning och för tidig död, individer med 

svår depression löper 40-60% större risk att dö i förtid jämfört med övriga befolkningen 

(WHO, 2014). Orsaker till detta kan exempelvis vara att comorbiditet till somatisk sjukdom 

hos dessa patienter ofta kan förlöpa utan tillsyn från vården, men också suicid som är den näst 

vanligaste orsaken till död hos unga människor världen över. 

 En människas psykiska hälsa påverkas av en kombination av biologiska, psykologiska och 

sociala faktorer (WHO, 2014). Individens sociala miljö och sammanhang kan utgöra en 

riskfaktor för utveckling av psykisk ohälsa, som exempel kan nämnas att leva med kronisk 

sjukdom, ansträngd ekonomi, misshandel, missbruk och vanvård av barn. Överarbete som 

medför stress har på senare år utgjort en riskfaktor för utveckling av psykisk ohälsa som blivit 

allt vanligare och av de som drabbas är kvinnor överrepresenterade. I Wiegner, Hange, 

Björkelund och Ahlborgs (2015) studie framkommer att kvinnor oftare upplever en högre 

nivå av stress relaterat till arbetet än män. Vidare framkommer att symtom på utbrändhet, 

utmattningssyndrom och ångest är signifikant vanligare hos arbetande kvinnor än hos män. 

Hos de deltagare i studien som hade höga nivåer av stress sågs också symtom på depression. 

Kopplingen mellan arbetsbelastning och psykisk ohälsa framkommer också i Kopp, Stauder, 

Purebl, Janszky och Skrabski (2007). Kopp et al. (2007) beskriver hur otrygghet och låg 

känsla av kontroll kring sin arbetssituation men också missnöje över sin chef, eller att jobba 

helg utgjorde riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa. Hos människor tillhörande 

minoritetsgrupper ses också en predisponering för psykisk ohälsa (WHO, 2014). 

 Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och mellan åren 2010 och 2015 ökade antalet startade 

sjukfall med psykiatrisk diagnos från 82000 till 139000 (Lindwall & Olsson-Bohlin, 2016). 

Med startade sjukfall menas sjukskrivningar som varat mer än 14 dagar och som inletts 

respektive kalenderår. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och 

längre sjukfrånvaro i Sverige. WHO (2014) beskriver hur den psykiska ohälsan tros öka 

beroende på att befolkningen tendrar att leva längre men är också relaterat till växande social 

problematik i samhället och en tilltagande civil oro. Denna ökande komplexitet orsakar en 

enorm kostnad i form av mänskligt lidande, funktionshinder och ekonomisk förlust. 
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2.2. Psykisk ohälsa – ekonomiska aspekter  

Psykisk ohälsa utgör enskilt fyra av de tio främsta orsakerna till invaliditet i världen och 

tillsammans med beteendestörningar utgör de tolv procent av den globala ohälsan (WHO, 

2014). Trots detta budgeterar majoriteten av världens länder mindre än en procent av sin 

totala hälso- och sjukvårdsbudget till vården av psykisk ohälsa. WHO (2014) beskriver vidare 

hur den globala finanskrisen leder till nedskärningar inom vården för psykisk ohälsa.  

 Organisation for Economic Co-operation and Development (2013) (OECD) beskriver i sin 

rapport hur den svenska ekonomin gör en förlust beräknad till över 7 biljarder kronor per år 

relaterat till den psykiska ohälsan i samhället och dess negativa konsekvenser den genererar i 

form av produktionsförlust och kostnader för sjukvård och socialomsorg. Benägenheten för 

återfallsproblematik inom denna patientgrupp är stor, vilket också får en ökande påverkan på 

kostnader över sikt (Biesheuvel-Leliefeld et al., 2012).  

2.3.  Depression 

Den psykiska ohälsans allvarlighetsgrad kan variera och omfatta allt från lindriga besvär så 

som oro, ångest, stress och sömnsvårigheter till symtom som uppfyller kriterier för en 

psykiatrisk diagnos (Karlsson, 2007). Som nämnts ovan är depression en av de vanligaste 

diagnoserna hos patienter med psykisk ohälsa och en stor orsak till funktionsnedsättning 

(WHO, 2014). Depression är också mycket vanligt förekommande bland patienter som söker 

vård inom den öppna vården (Glozier et al., 2012). Var fjärde svensk drabbas någon gång 

under sitt liv av en depression så allvarlig att personen måste söka vård 

(www.hjarnfonden.se).  

 Depression kännetecknas av symtom som nedsatt grundstämning, ångest, likgiltighet, 

minskad aptit, sömnsvårigheter, minnes- och koncentrationssvårigheter samt psykomotorisk 

hämning (Ottosson & Ottosson, 2007).  

 Orsaken till depressionen kan bero på yttre omständigheter så som stora livsförändringar, 

sorg, sjukdom, eller familjeproblem (Ottosson & Ottosson, 2007). Ärftlighet, biologisk 

sårbarhet och stress kan också vara orsaker till depression, yttre faktorer och livshändelser 

spelar då en mindre roll i sammanhanget. Huruvida den yttre händelsen fungerar utlösande 

eller orsakande för depressionen kan visas av depressionens varaktighet och styrka, står 

depressionen i rimlig proportion till livshändelsen. Att känna sig lite ledsen eller nedstämd, att 

reagera på vardagens livshändelser är normalt, men det är när denna känsla övergår i ett 

långvarigt tillstånd med känslor av meningslöshet som det kallas för en klinisk depression 

(Karlsson, 2007). Vid kronisk form av depression ses en större comorbiditet till somatisk 
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sjukdom, men även till andra psykiatriska diagnoser, än vad som ses hos patienter med 

enstaka depressioner (Satyanarayana et al., 2009). 

 Fram till idag har en stor del av den underhållande behandlingen av depression utgjorts av 

antidepressiva läkemedel (Biesheuvel-Leliefeld et al., 2012). Många patienter föredrar ändå 

psykologisk behandling före behandling med läkemedel. Evidensen för 

underhållandebehandling med antidepressiva läkemedel är dock svag, och evidens saknas när 

patienter ska sluta sin behandling, då många studier som gjorts endast sträcker sig över två år. 

2.4. Den öppna vården 

Den öppna vården innebär i denna litteraturöversikt den vård som patienten erhåller utanför 

sjukhus och kan sammanfattas i fyra huvudfunktioner (Starfield, Shi & Macinko, 2005); 

- Fungerar som första kontakt för de flesta vårdsökande. 

- Ansvarar för de flesta vårdsökandes diagnostik, behandling och prevention. 

- Vid behov, remittera patienten vidare till specialistvård samt koordinera och integrera 

denna. 

- Identifiera patientens samlade behov och förutsättningar. 

På den öppna vårdens ansvar ligger den vård som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser, vilket innebär grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering (Blomqvis & Petersson, 2014). 

Största andelen av de patienter som lider av symtom på psykisk ohälsa behandlas i första hand 

inom den öppna vården, i tillägg ska de patienter som inom specialpsykiatrin färdigbehandlats 

remitteras vidare till den öppna vården för uppföljning och behandling (Lundberg, 2015). 

Vården av de patienter inom den öppna vården som lider av psykiska problem är tidskrävande 

och ofta relaterat till en komplex problematik (Glozier et al., 2012; Wong, Lee, Chan & Lee, 

2006). Den tid som denna patientgrupp skulle behöva begränsas i nuläget bland annat av brist 

på tillgänglig tid hos allmänläkaren.  

2.5. Sjuksköterskans roll, traditionellt och i framtiden 

Likt kvinnans ställning inom den sociala historien har sjuksköterskeyrket tidigare setts som ett 

hjälpyrke till medicinen och det räknades med att sjuksköterskans roll var att lyda order och 

serva läkaren (Kihlgren, 2009). Kihlgren (2009) beskriver hur sjuksköterskans utveckling mot 

en egen autonom profession har gått hand i hand med den teoretiska utvecklingen inom yrket. 

Vidare menar Kilhgren (2009) att denna utveckling blev möjlig i och med det att 

sjuksköterskan visade på betydelsen av sina kunskaper för resten av vårdsystemet. Utveckling 

och utbildning bidrar till sjuksköterskans expertis inom sitt eget kunskapsområde och stärker 
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därmed sjuksköterskeyrket som en egen självständig profession. I socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor från år 2005 delas yrket in i tre huvudsakliga 

kompetensområden, omvårdnadens teori och praktik, forskning som omfattar utbildning och 

utveckling, samt ledarskap (www.socialstyrelsen.se). Samtliga områden ska i sitt utövande 

genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn såväl för individen som 

situationen. Vidare beskrivs hur sjuksköterskan bör ha ett kritiskt reflekterande 

förhållningssätt såväl till befintliga rutiner och metoder som till granskning av litteratur och 

införandet av ny kunskap. Sjuksköterskan är patientens förespråkare och står för den 

helhetssyn som krävs för att se till att sjukvårdens resurser utnyttjas på rätt sätt för patienten 

(Blomqvist & Petersson, 2014). För att kunna erbjuda god vård behöver sjuksköterskan ha en 

övergripande kunskap om vårdkedjans organisering och aktörer samt insatser som finns att 

tillgå, detta för att kunna möjliggöra ett bra vårdförlopp för patienten. Vid en snabb 

utveckling av sjuksköterskans kunskapsområde är sjuksköterskan som expert på sitt område 

ansvarig att förmedla sin kunskap till övergripande beslutsfattare (Kihlgren, 2009). 

Sjuksköterskans kompetens bör vila på en bred humanistisk bas, där problemlösningsförmåga 

och att tillhandahålla sig ny relevant forskning utgör en fundamental grund (Kihlgren, 2009).  

 I Wong et al. (2006) studie anser allmänläkarna att vården av patienter med psykisk ohälsa 

är för tidskrävande och att ett tvärvetenskapligt samarbete skulle underlätta. Ett 

tvärvetenskapligt samarbete öppnar upp för nya möjligheter för sjuksköterskan att arbeta 

utöver de traditionella yrkesgränserna t.ex. skulle sjuksköterskan under handledning kunna 

använda sig av terapeutiska inslag i vårdandet med metoder som t.ex. kognitiv beteendeterapi 

(Ludman et al., 2013).  

3. Problemformulering 

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar, det är idag den vanligast förekommande orsaken till 

sjukskrivning hos både män och kvinnor. Psykisk ohälsa samexisterar ofta med somatisk 

sjukdom; kronisk somatisk sjukdom leder inte sällan till psykisk ohälsa hos den drabbade 

patienten, på samma sätt som en patient med psykisk ohälsa kan uppvisa psykosomatiska 

symtom. Det föreligger ett stort behov av att effektivt kunna bemöta och hantera denna 

växande patientgrupp, och allt fler vårdgivare väljer att öppna upp för arbetssätt utöver de 

traditionella yrkesgränserna. Det är därför både viktigt och av betydande intresse att ta reda på 

hur sjuksköterskan kan bidra i vården för patienter med psykisk ohälsa.  
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4. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka sjuksköterskeledda 

omvårdnadsåtgärder som vidtas för patienter med psykisk ohälsa inom den öppna vården..    

5. Teoretiska utgångspunkter 

Av vårdvetenskapens fyra konsensusbegrepp människa, hälsa, miljö och vårdande, är det 

begreppet människa sett ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv tillsammans med Phil 

Barkers Tidvattenmodell (Barker & Buchanan-Barker, 2005) som utgör denna studies 

teoretiska utgångspunkt. I Tidvattenmodellen beskrivs människan och dennes livsberättelse 

som två centrala begrepp i återhämtningen från psykisk ohälsa, vilket är orsaken till att 

konsensusbegreppet människa har valts som teoretisk utgångspunkt framför begreppet hälsa.   

 Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv med livsvärlden som grund betraktas människan 

som en helhet bestående av kropp, själ och ande (Dahlberg & Segesten, 2010). En helhetssyn 

på individen är av betydelse i vården av psykisk ohälsa och är också ett grundperspektiv i Phil 

Barkers teori (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Människans fysiska, psykiska, existentiella 

och andliga väsen formar en helhet och det är genom kroppen människan lever och erfar sin 

omvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Att människan är sin kropp förstås genom det faktum 

att kroppen aldrig kan lämnas och det är kroppen som ger människan förutsättning till liv.  

 Upplevelsen av hälsa länkas samman med hur människan förstår och återger sin 

livsberättelse, (Barker & Buchanan-Barker, 2005). I Tidvattenmodellen beskrivs tre 

erfarenhetsdomäner där individen upplever och lever sitt liv. Dessa tre erfarenhetsdomäner 

benämns som självet, världsdomänen och andradomänen. Självet; skildrar patientens inre 

värld, hur vi förhåller oss, bearbetar och upplever de känslor som väcks i livet. Inom 

världsdomänen reflekterar individen över sina erfarenheter på ett förnuftsenligt plan, söker 

svar på frågan varför livet blivit som det blivit. Andradomänen handlar om de erfarenheter vi 

tillhandahåller oss genom samspel med andra människor. Erfarenhetsdomänerna tillsammans 

med de i Tidvattenmodellen beskrivna livsnivåerna; fysiologiska nivån, biologiska nivån, 

beteendenivån, sociala nivån och det andliga självet utgör således tillsammans den helhet som 

ligger till grund för hur människan subjektivt erfar sin hälsa.  

 Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver psykisk ohälsa som en naturlig reaktion på 

livets normala omständigheter och en del av människans livsvillkor snarare än yttranden av 

psykologiska eller fysiologiska avvikelser. I den psykiska ohälsan inryms ofta också en andlig 

kris, eller en känsla av att ha mist sig själv. Med denna beskrivning får människans hälsa en 
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vidare mening och begränsas inte till frånvaro av sjukdom. Hälsosynen blir likt en process, 

något som ständigt är i förändring snarare än ett tillstånd. 

 Enligt tidvattenmodellen bör sjuksköterskans omvårdnadsfokus ligga på att genom 

stöttning skapa förutsättningar för patienten att återta rodret i sitt eget liv (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Sjuksköterskan ska möjliggöra snarare än att göra, och innehar 

enligt Barker och Buchanan-Barker ett etiskt ansvar att agera som den trygghetsskapande länk 

för patienten att våga sträcka sig över och förbi det som kan upplevas som hotfullt och tungt. 

För att sjuksköterskan ska kunna bidra till återupprättandet av patientens inre balans behöver 

sjuksköterskan försöka förstå samspelet mellan patientens tre erfarenhetsdomäner- själv, 

andra och världen.  

 Vårdprocessen beskrivs som en för patienten och sjuksköterskan gemensam färd där 

samtliga vårdåtgärder ska syfta mot målet att patienten ska återta sitt liv, sin identitet och en 

självkänsla av att vara en värderad person (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Vårdprocessen 

blir en interpersonell process där fokus ligger på relationen och berättelsen. Det viktiga är inte 

att nå ett bestämt mål, utan det är själva resan som är av betydelse. Att det är resan för 

patienten som är betydande, innebär att själva vårdinrättningen endast blir en anhalt på vägen. 

 Barker beskriver vårdrelationens avgörande betydelse för omvårdnaden och har myntat 

begreppet ”caring with” som är istället för ”caring for” och som på ett enkelt och tydligt sätt 

skildrar sjuksköterskans uppgift att forma omvårdnaden till en gemensam angelägenhet för 

både patient och sjuksköterska (Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

 Barker (2004) menar att vår tro på patienten spelar en betydande roll för hur patientens 

återhämtning kommer att gå. Barker beskriver vidare att det första steget till att hjälpa 

patienten är att inse att våra föreställningar om den personen och dess möjlighet till 

återhämtning kan påverka vårdandets utgång.  

6. Metod 

Författaren till detta examensarbete har valt att genomföra en litteraturöversikt i enlighet med 

Friberg (2012) för att skapa en översikt över det aktuella kunskapsläget inom syftets 

ämnesområde. Friberg (2012) beskriver själva utförandet av en litteraturöversikt som ett 

strukturerat arbetssätt för att skapa en bild över redan befintlig forskning över ett valt 

kunskapsområde. Ingen avgränsning gällande val av kvantitativa- eller kvalitativa artiklar 

behöver göras i denna form av litteraturstudie. 
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6.1. Datainsamling 

Datainsamlingen har skett enligt Östlunds (2012) riktlinjer. Cinahl Complete och PubMed är 

de databaser från vilka artiklarna till denna litteraturöversikt har inhämtats. Dessa databaser 

har valts att användas på grund av deras stora urval av vårdvetenskapliga artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2013). En bredare fritextsökning med varierade ordkombinationer samt 

sökningar via ämnesordlistan Medical Subject Headings (Svensk MeSH) utfördes för att få en 

uppfattning om det aktuella kunskapsläget. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) 

användes ord från syftet i de initiala sökningarna för att hitta passande sökord som kunde leda 

fram till artiklar som svarade upp mot litteraturöversiktens syfte. I matrisen (se bilaga 1) finns 

information om sökningar och sökord dokumenterade. Följande sökord var de som slutligen 

gav artiklar som svarade upp mot syftet; primary care, nurse practitioner, mental health, 

mental health services, depression, structured practice, pshycosocial education, nurse, family 

functioning, nurse-led, cognitive behavioral therapy, advanced cancer, professional 

interaction. De olika sökorden kombinerades med boolesk sökteknik enligt Östlundh (2012). 

Detta för att till en början få med synonymer, och senare när lämpliga sökord framträtt börja 

smalna av sökningen för att få en överskådlig mängd antal träffar.  Sökningarna av artiklarna i 

databaserna begränsades till åren mellan 2006 och 2016, detta för att möjliggöra att syftet 

besvarades med så aktuell forskning som möjligt. I inklusionskriterierna ingick att artiklarna 

skulle vara hämtade ur vetenskapligt granskade tidskrifter (peer reviewed). I PubMed var det 

inte möjligt att avgränsa sökningen gällande peer reviewed varpå artiklarna som valdes från 

tidskrifter i denna databas kontrollerades via information från tidskriftens webbsida, för att 

säkerställa att dessa genomgått peer reviewed. Vid sökning i databasen Cinahl Complete 

användes begränsningen human, ytterligare ett kriterium var att samtliga artiklar skulle vara 

skrivna på engelska. 

6.2. Urval 

I det initiala skedet gjordes ett första urval av artiklar baserat på ovan nämda inklusions- och 

exklusionskriterier samt på artiklarnas titlar. Av dessa utvalda artiklar lästes abstrakt till 

respektive artikel. Baserat på vad författaren fann i dessa artiklars abstrakt gjordes ytterligare 

urval för att matcha det författaren sökte för att svara upp till litteraturöversiktens syfte. 

Studier som inkluderade psykiatriutbildade sjuksköterskor valdes bort. Åtta artiklar valdes ut. 

Samtliga av dessa utvalda artiklar lästes igenom och slutgiltig granskning gjordes enligt 

Friberg (2012). 
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6.3. Dataanalys 

För att få en helhetssyn lästes de utvalda artiklarna igenom ett flertal gånger med ett från 

författaren kritiskt förhållningssätt för att minska påverkan av dennes eventuella förförståelse. 

Författaren gjorde understrykningar för att identifiera de nyckelord som svarade upp mot 

litteraturöversiktens syfte. Nyckelorden bearbetades genom identifiering av likheter och 

skillnader för att sedan formuleras till teman och underteman, vilka redovisas i 

litteraturöversiktens resultatdel. 

7. Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att etiska överväganden bör göras vid en 

litteraturstudie gällande urval och presentation av resultat. Detta har i denna studie inneburit 

att författaren strävat efter att artiklarna ska ha genomgått noggranna etiska överväganden 

alternativt blivit godkända av en etisk kommitté. Vidare beskrivs vikten av att redovisa alla 

artiklar som ingår i litteraturstudien, vilket i denna studie återfinns i referenshantering och 

matriser. 

Att förhålla sig objektiv är av fundamental betydelse och enligt Forsberg och Wengström 

(2013) bör samtliga resultat i studien, de som stöder- respektive inte stöder hypotesen 

presenteras, detta för att undvika bias.  

8. Resultat 

Efter analys och sammanställning av de vetenskapliga artiklarna framkom två huvudteman 

genomförda omvårdnadsåtgärder och effekter av genomförd omvårdnad. Dessa två 

huvudteman är i sin tur indelade i fyra respektive två underteman vilka är följande; 

Bedömningssamtal, Information, utbildning och guidning, Kontinuerliga samtal, Psykoterapi, 

samt engagemang, och inverkan på symtom och behandling. Samtliga teman är utarbetade i 

ett försök att ge svar på litteraturöversiktens syfte. De teman och underteman som 

framkommit redovisas i texten som följer nedan. 

8.1. Genomförda omvårdnadsåtgärder 

8.1.1. Bedömningssamtal 
Sjuksköterskan kan utföra bedömningssamtal i syfte att utreda patientens status samt 

identifiera patientens eventuella behov av vidare insatser (Bennett, Walters, Drennan & 

Buszewicz, 2013; Fioramonte, Farias Bressan, Monteiro da Silva, Luiz do Nascimento & 

Aparecida, 2013; Lee et al., 2014; Waterworth, Arrol, Raphael, Parsons & Gott, 2015; 

Zimmerman et al., 2016). Från sin bedömning kan sedan sjuksköterskan avgöra vilken typ av 
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insats som bör vidtas, hur den ska vara utformad samt hur omvårdnadsåtgärden bör följas upp. 

Som exempel på vidare insatser kan nämnas fortsatt uppföljningssamtal med sjuksköterska, 

utvidgat bedömningssamtal med läkare samt remittering till annan instans/vårdgivare. 

Waterworth et al. (2015) beskriver hur sjuksköterskor som antog ett holistiskt 

tillvägagångssätt i samtalet rörande patientens egenvårdande förmåga kunde underlätta vid 

identifiering av faktorer som kunde antyda att patienten var i riskzonen att utveckla 

nedstämdhet och depression. Frågor rörande patientens sömn, matlust och initiativförmåga 

kunde också underlätta identifieringen av riskfaktorer, och hjälpmedel, liknande en form av 

bedömningsinstrument fanns också att tillgå för att ringa in viktiga ämnen och frågor. Att få 

en holistisk uppfattning rörande patientens totala situation underlättade för sjuksköterskan att 

vidareutveckla såväl sina uppföljande frågor till patienten som valet av fortsatt behandling 

och insatser. 

 Waterwoth et al. (2015) menar att det förekom en tudelning i huruvida sjuksköterskan såg 

det som sitt ansvar att erbjuda fortsatta åtgärder efter den initiala bedömningen rörande 

patientens mentala hälsa eller inte. Denna tvådelade inställning framkommer också i 

Fioramonte et al. (2013) studie som beskriver hur tre av tolv sjuksköterskor arbetade med 

åtgärder där de som sjuksköterskor hade en aktiv roll i de fortsatta omvårdnadsåtgärderna. De 

sjuksköterskor som inte såg det som en del i sitt ansvarsområde att erbjuda 

omvårdnadsåtgärder som innebar ett aktivt deltagande från sjuksköterskan hänvisade 

patienten efter den initiala bedömningen vidare till bland annat allmänläkare, psykiatriker 

eller psykoterapeut. Det faktum att sjuksköterskan utför bedömningar huruvida en patient vid 

uppföljning snabbt kan behöva träffa en läkare och i så fall ordnar en tid för patienten 

uppfattas av flera patienter som en positiv möjlighet (Bennet et al., 2013). Sjuksköterskan 

innehar därmed en form av grindvaktsposition och patienterna kan relaterat till detta uppleva 

att sjuksköterskan är av betydelse för deras kliniska vård som helhet, men också för 

betydelsen hur snabbt de kan få träffa en läkare om så skulle behövas (Bennet et al., 2013; 

Fioramonte et al., 2013). 

 Vid långvarig eller kronisk somatisk sjukdom vilket kan öka predisponeringen för psykisk 

ohälsa hölls täta kontakter med patienterna, antingen via telefon eller inbokade möten på 

kliniken vilket underlättade i bedömningen huruvida patienten var nedstämd och i riskzonen 

att utveckla en depression (Waterworth et al., 2015).    

8.1.2. Information, utbildning och guidning 
Psykoedukation är en form av preventiv insats som innebär att patienten och anhöriga erbjuds 

utbildande åtgärder och kan användas för att motverka utveckling av psykisk ohälsa och 



  11 (34) 
 

depression (Yildirim, Hacihasanoglu Asilar & Karakurt, 2012; Zimmerman et al., 2016). 

Yildirim et al, (2012), menar att psykisk ohälsa kan förebyggas genom utbildning och ökad 

medvetenhet hos både den berörde individen samt dess anhöriga. Detta är något som 

framkommer också i Bennett et al. (2013) studie där utbildning och information om såväl 

medicinering som hälsa ledde till en upplevelse av ökad förståelse för sin hälsosituation. I den 

av Yildirims et al, (20012) genomförda studie har sjuksköterskor tillhandahållit mödrar vars 

barn hade en intellektuell funktionsnedsättning information och utbildning rörande sitt barns 

problematik med det primära syftet att motverka utveckling av depression. Mödrarna erhöll i 

grupper om åtta till nio personer 120 minuters utbildning en gång i veckan under fyra veckor. 

Utbildningen tillhandahölls av sjuksköterskor vilket enligt studiens författare var lämpligt 

eftersom sjuksköterskan genom sin roll kommer nära både barnet, familjen och de problem 

som kan tänkas uppstå. Sjuksköterskan ansågs också inneha tillräckligt med kunskap för att 

avgöra vilka typer av åtgärder som kunde behövas. I denna studie föranleddes den 

psykoedukativa utbildningen av att mödrarna intervjuades i syfte att kartlägga behov och 

kunskapsluckor. Inhämtad information fick sedan utgöra grunden för utbildningens innehåll.  

 I Fioramonte et al. ( 2013) studie beskrivs hur sjuksköterskor informerar anhöriga till 

patienten rörande dennes problematik, vad sjukdomen innebär, symtom på förändring samt 

information kring medicinering och dess effekter i en form av invigande syfte för att 

möjliggöra för de anhöriga att se förändringar i patientens psykiska hälsa och på så sätt vara 

delaktiga i dennes vård. Vidare menar författarna att sjuksköterskan genom sin spridning av 

information och kunskap kan motverka stigmatisering kring psykisk ohälsa hos patientens 

närmaste anhöriga och därmed underlätta för patientens sociala återanpassning till samhället. 

Fioramonte et al. (2013) fortsätter att beskriva hur sjuksköterskan också arbetar för att 

förbättra patientens egenvårdande förmåga samt följsamhet till behandling genom att likt 

ovan arbeta med information och utbildning, men också genom att fungera som guide för 

patienten och dess anhöriga genom de många beslut som kan tänkas komma upp under vägen. 

För att uppnå detta beskrivs hur sjuksköterskan bland annat gör hembesök för att få en 

utvidgad helhetssyn kring patienten, dess familj och sociala sammanhang. Sjuksköterskan 

arbetar för att integrera patientens familj så mycket som möjligt i patientens vård, utifrån 

tanken att familjen ofta fungerar som patientens närmaste skydd, stöd och vårdare. 

8.1.3. Kontinuerliga samtal 
Sjuksköterskan kan med stöd av allmänläkaren arbeta som case-manager vilket kan innebära 

att sjuksköterskan genom kontinuerliga uppföljningssamtal följer patientens tillstånd och 

behovsutveckling (Bennett et al., 2013; Zimmerman et al., 2016). Sjuksköterskan blir 
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patientens kontinuerliga kontaktperson och får en samordnande funktion med patientens 

behov som utgångspunkt för val av åtgärder (Bennett et al., 2013; Fioramonte et al., 2013; 

Waterworth et al., 2015; Zimmerman et al., 2016). De kontinuerliga samtalen kan innebära att 

sjuksköterskan tillsammans med patienten arbetar för att uppnå ökad sjukdomsinsikt och 

problemidentifiering.  

 Kontinuerliga uppföljningssamtal kan genom ökad självinsikt om sin problematik få 

patienterna stärkta och motiverade till att orka vända fokus mot en förändring (Bennett et al., 

2013; Lee et al., 2014; Zimmerman et al., 2016). Vidare menar Zimmerman et al. (2016) att 

sjuksköterskan är lämplig att tillsammans med patienten utveckla dagliga aktivitetsscheman 

som ett led i behandling av depression där beteendeaktivering är en evidensbaserad 

behandlingsmetod. 

8.1.4. Psykoterapi 
I Moorey et al. (2008) studie har en grupp sjuksköterskor genomgått en 4 dagars utbildning i 

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) i mening att utreda huruvida sjuksköterskan kan bidra till att 

reducera symtom på ångest och depression hos patienter som är svårt sjuka i cancer. KBT är 

en behandlingsmetod som syftar till att förändra känslor, tankar och handlingsmönster hos 

patienten som inte fungerar väl. KBT är en insiktsbefrämjande psykoterapi, som innefattar 

både beteendeterapi och kognitiv terapi. KBT-utbildningen som sjuksköterskorna fick i 

Moorey et al. (2008) studie inriktade sig framför allt på känslor rörande oro, hopplöshet, 

hjälplöshet, panik, sömnlöshet, rädslor för döden och döendet samt känslor som kan 

uppkomma vid förlorad kontroll över sitt liv. När patienten inte var inneliggande på sjukhus 

erbjöd sjuksköterskan KBT via besök till patientens egna hem. I Waterworth et al. ( 2015) 

studie har en sjuksköterska arbetat med ett datorprogram som tillhandahöll KBT. Detta 

program har sedan de patienter som sjuksköterskan ansett vara lämpliga för denna typ av 

intervention undervisat och följt upp. 

 Problem-solving therapy (PST) är en form av kognitiv beteende terapi som är en metod 

som har som syfte att stärka patientens egen problemlösningsförmåga. PST har visat sig ha 

positiv inverkan i form av ökad egenvårdande förmåga och reducering av depressiva symtom 

hos patienter med klinisk depression (Lee et al., 2014; Gask, Ludman & Schaefer, 2006). Lee 

et al. (2014) beskriver att PST även kan tillhandahållas av en sjuksköterska via telefon vilket 

kan vara både kostnadseffektivt samt underlätta för patienter som har svårt att ta sig till 

mottagningen på egen hand. 

I Gask et al. (2006) studie framkommer hur sjuksköterskor som genomgått en utbildning i 

Problem Solving Therapy-Primary Care (PST-PC) vilket är en variant av PST som utförs 
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inom primärvården frångick den rena PST-PC metoden då tecken på problem som 

sömnproblematik och missbruk av alkohol framkom. Vid sådana tillfällen antog 

sjuksköterskan en mer rådgivande roll istället för att som enligt PST-PC modellen låta 

patienten ta ansvar och komma med egna förslag på möjliga lösningar. 

 

8.2. Effekter av genomförd omvårdnad 

8.2.1. Engagemang 
Regelbundna återkommande samtal med en och samma sjuksköterska under en längre 

tidsperiod skapar en känsla av att sjuksköterskan är intresserad av vad patienten har att säga 

Bennett et al. (2013). Detta engagemang öppnar upp för förtrolighet vilket gör det lättare för 

patienten att prata ärligt om problemen kring sin psykiska ohälsa. Denna förtrolighet 

underlättar i sin tur för sjuksköterskan att förstå patientens problematik och därtill kommande 

behov.  

 Majoriteten av patienterna i Bennet et al. (2013) studie upplevde att det inte var passande 

att ta tid från läkaren gällande problem kring sin sinnesstämning och depressiva symtom. 

Detta antagande att läkaren inte hade tid och dess begränsande upplevelse på samtalet från 

patientens sida infann sig inte med sjuksköterskan. Samtalen med sjuksköterskan fick därmed 

en invigande effekt på patienten vilket kom att innebära att det i denna konstellation gick bra 

att öppna upp och samtala om denna typ av problematik. Genom att sjuksköterskan avsatte tid 

för samtal med patienten kunde effekten bli att patienten blev motiverad att prata om sin 

sinnesstämning (Waterworth et al., 2015).  

 Ett terapeutiskt förhållningssätt från sjuksköterskan kan leda till ett ökat engagemang från 

patienten (Bennet et al., 2013; Waterworth et al., 2015, Yildrim et al., 2012). Den vårdande 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten är av betydelse och kan underlätta för 

sjuksköterskan att upptäcka symtom på nedstämdhet hos patienten. Ett terapeutiskt 

förhållningssätt som främjar den vårdande relationen kan också ha en positiv inverkan på 

patientens delaktighet i dennes fortsatta vård. 

 Sjuksköterskans engagemang och ansvarskänsla för patienter med psykisk ohälsa som 

grundproblematik eller vid psykisk ohälsa som sekundärproblematik till somatisk sjukdom 

kunde variera relaterat till sjuksköterskans tidigare erfarenheter och egna intresse 

(Waterworth et al, 2015). Engagemanget och ansvarskänslan kunde också variera beroende på 

vilket stöd sjuksköterskan hade omkring sig i sin arbetsmiljö. Vid de tillfällen då 

allmänläkaren själv var intresserad och engagerad vände sig sjuksköterskan i första hand till 

denne för att få ytterligare synpunkter och expertis vid komplexa patientfall. Om 
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allmänläkaren av någon anledning inte fanns att tillgå vände sig sjuksköterskan till övriga 

kollegor så som andra sjuksköterskor eller psykoterapeuter för att få råd. 

 

8.2.2. Inverkan på symtom och behandling 
Yildrim et al. (2012) studie visade att psykosocial utbildning minskade risken för utveckling 

av depression och mödrarna i studien redogjorde också för en förbättrad familjesituation som 

helhet. I Zimmerman et al. (2016) studie ses en förbättring av patienternas egenvårdande 

kapacitet som följd av psykosocial utbildning, dock ses ingen signifikant förändring gällande 

dessa patienters depressions-, ångest-, eller psykosomatiska symtom.  

 Moorey et al. (2008) visar på att sjuksköterskeledd kognitiv beteende terapi över tid kan 

minska symtom på ångest. En reducering av depressions symtom kan också ses hos 

patienterna, dock framkommer ingen skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp 

varpå signifikans av fyndet uteblir. 

 Hos patienter som led av både kronisk obstruktiv lungsjukdom och klinisk depression 

kunde en minskning ses gällande patienternas depressiva symtom samt även en ökning av 

patienternas egenvårdande förmåga efter att ha genomgått telefonbaserad kognitiv beteende 

terapi som leddes av sjuksköterskor (Lee et al., 2014).  

 De återkopplande samtalen patienterna i Bennett et al. (2013) studie erbjöds ledde till ökad 

insikt och kännedom hos patienten kring sin egen problematik. Denna insikt upplevdes hos 

flera patienter som en ökad styrka och handlingskraft att ta tag i situationen när känslor av 

nedstämdhet infann sig. Kontinuitet gällande möjligheten för patienten att få träffa en och 

samma sjuksköterska väckte positiva känslor hos patienten och ledde till en mer ärlig och 

öppen kommunikation. För sjuksköterskans del möjliggjorde kontinuiteten i mötet med 

patienten över tid att sjuksköterskans bedömningsfunktion gällande patientens sinnestillstånd 

underlättades (Waterworth et al., 2015). Efter att ha fått följa patienten under en längre tid 

upplevde sjuksköterskan att hon kunde höra skillnader i patientens sinnesstämning också över 

telefon och sjuksköterskan upplevde att arbetet i relation till detta effektiviserades eftersom 

sjuksköterskan inte behövde avsätta en tid på mottagningen för ett uppföljningssamtal utan att 

detta också kunde ske via telefon. 

9. Diskussion 

Denna litteraturöversikt inleds med en metoddiskussion. Här diskuterar författaren styrkor 

respektive svagheter gällande litteraturöversiktens metod och hur författaren gått tillväga i 
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arbetsprocessen. I diskussionens andra del lyfts det viktigaste från resultatet och diskuteras 

utifrån bakgrund, teoretiska utgångspunkter samt vetenskapliga studier. 

 

9.1. Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har utförts i syfte att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid 

psykisk ohälsa inom öppen vården. Metoden möjliggjorde goda förutsättningar att utifrån 

vetenskapliga artiklar inom det valda problemområdet skapa en aktuell kunskapsöverblick för 

att svara på litteraturöversiktens syfte.  

 Tidigt i arbetsprocessen noterades en brist på utförda studier i ämnet. Tanken var från 

början att litteraturöversikten endast skulle omfatta studier utförda på 

primärvårdsmottagningar. Detta kom utifrån det smala utbudet av artiklar i ämnet att ändras 

så att litteraturöversikten kom att omfatta hela öppenvården, vilket här innebar all vård där 

patienterna inte var inneliggande på sjukhus. Antalet sökord ökades också och bland annat så 

lades ordet depression till som tillägg till mental ohälsa. Vid djupare analys av artiklarna 

framkom att ordet depression ofta användes synonymt med mental ohälsa. Dessa två 

ändringar ansåg författaren inte gav avkall på vetenskaplig nivå, utan skulle möjligen kunna 

göra litteraturöversikten mer generaliserbar vilket skulle kunna möjliggöra för en bredare 

applicerbarhet i klinisk praxis. Från början var också tanken att materialet till 

litteraturöversikten endast skulle vara hämtat från studier gjorda i Europa, detta behövde dock 

också ändras för att få fram det antal artiklar som behövdes för att lägga grunden till detta 

arbetes resultat. Av artiklarna som valdes ut var tre studier gjorda utanför Europa; en i 

Brasilien, en på Nya Zeeland och en i Syd Korea. Med tanke på de skillnader som kan råda 

både i ett samhälles struktur samt kultur skulle detta kunna innebära en svaghet relaterat till 

studiens resultat och generaliserbarhet. I och med dessa tre justeringar från utgångsläget 

uppnåddes det antal artiklar som behövdes för att ge svar på denna litteraturöversikts syfte. 

Det faktum att det förelåg en viss svårighet i att få ihop ett tillräckligt stort antal artiklar som 

skulle kunna sammanfattas i ett resultat, skulle kunna vara en indikator på att ett behov för 

fortsatt forskning. Detta relaterat till den ökade psykiska ohälsan i samhället. 

 För att resultatet skulle spegla ett så aktuellt kunskapsläge som möjligt gjordes 

begränsningen av urvalet till att gälla studier som genomförts de senaste tio åren. Denna 

målsättning hölls och majoriteten av artiklarna är från studier publicerade under de senaste tre 

åren. Att det finns ett större utbud av artiklar rörande detta ämne från de senaste tre åren 
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skulle kunna visa på att ett behov har identifierats kring denna sorts kunskap och att 

ämnesområdet är i behov av fortsatt forskning.  

 Relaterat till att det var omvårdnadsåtgärder som skulle beskrivas i denna litteraturstudie 

och inte nödvändigtvis en subjektiv upplevelse av dessa, ansåg författaren att ingen 

avgränsning gällande val av kvalitativa kontra kvantitativa artiklar behövde göras. Efter en 

första genomgång av artiklarna framkom dock att de kvalitativa artiklarna skapade en mer 

nyanserad bild av sjuksköterskans åtgärder varpå dessa artiklar i första hand prioriterades. 

Detta resulterade i fyra kvalitativa artiklar, tre kvantitativa och en artikel med mixad metod.  

 Artikeln som är skriven av Moorey et al., (2008) skiljer sig en del från de övriga artiklarna 

i det avseendet att patienterna är svårt sjuka i cancer varpå patienternas förväntade livslängd 

är kraftigt reducerad. Detta skulle kunna bidra till ett mer osammanhängande resultat som 

skulle kunna uppfattas som spretigt. Trots detta valde författaren ändå att inkludera denna 

artikel i resultatet utifrån resonemanget att den kan bidra till en vidare applicerbarhet av 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa gällande patientgrupp.  

 Utbildningsnivån på de sjuksköterskor som deltar i de olika studierna varierar. Detta har 

författaren till denna litteraturöversikt inte gjort någon särskiljning av, eftersom inga av de 

sjuksköterskor som var vidareutbildade hade någon fördjupning inom det psykiatriska 

området. Författaren ansåg därmed att sjuksköterskorna var på en relativt homogen nivå 

gällande sin kunskapsnivå inom ämnet. 

9.2. Resultatdiskussion 

Likt det som framkommer i denna litteraturöversikts bakgrund, beskriver McKinlay et al. 

(2011) att den psykiska ohälsan ökar i samhället, samtidigt som problematiken tros vara 

underdiagnostiserad inom den öppna vården. Denna litteraturöversikts syfte var att beskriva 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa inom den öppna vården. McKinlay et 

al. (2011) menar att sjuksköterskan utgör en arbetskraft som har potential att effektivt bidra i 

diagnostisering, vårdande och prevention av patienter med psykisk ohälsa. Detta framkommer 

också i denna litteraturöversikts resultat som beskriver hur sjuksköterskan genom sina 

bedömningssamtal kan följa upp redan diagnostiserade patienters psykiska hälsa men även 

identifiera riskfaktorer hos patienter som riskerar att utveckla någon form av psykisk ohälsa. 

Resultatet visar också hur sjuksköterskan efter introduktioner inom olika terapiformer som 

exempelvis KBT självständigt eller med viss handledning kan förmedla sina kunskaper till 

patienten. Genomförandet av åtgärden kan som visas i resultatet ske på olika sätt, dels genom 

direkt patientkontakt som t.ex. besök på mottagningen eller hembesök samt dels via telefon 
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eller webbkontakt. Ett exempel på hur sjuksköterskan i öppenvården kan arbeta med 

uppföljning via webbkontakt redogörs i Engel et al. (2015) studie som beskriver hur 

sjuksköterskan via ett internetbaserat program guidar patienter som lider av post traumatiskt 

stress syndrom (PTSD) genom en form av KBT behandling. Via det internetbaserade 

datorprogrammet förses patienten med utbildande material som följs av en uppsättning med 

övningar som patienten ombeds genomföra. Sjuksköterskan kan både via telefon men också 

genom att själv logga in i programmet följa patientens psykiska hälsoutveckling men också 

patientens delaktighet i behandlingen. Engel et al. (2015) beskriver vidare att denna modell av 

behandling har visat sig vara effektiv gällande bland annat depressionsproblematik men också 

relaterat till patientens egna engagemang i behandlingen eftersom patienterna på ett konkret 

sätt får ta ett aktivt ansvar över sin egen behandling. Denna aktiva delaktighet från patienten 

samt sjuksköterskans vägvisande funktion skulle utifrån Barkers och Buchanan-Barkers 

(2005) tidvattenmodell kunna exemplifiera sjuksköterskans roll som möjliggörare snarare än 

görare. Denna litteraturstudies resultat visar liknande exempel på detta, både så som i 

exemplet i Engel et al. (2015) studie med webbaserad terapi men också genom 

sjuksköterskans undervisande funktion både till patient och närstående samt i arbetet där 

sjuksköterskan tillsammans med patienten formar målsättningar och utarbetar konkreta 

aktivitetsscheman. Detta arbete tillför patienten ny kunskap och bildar enligt författaren till 

denna litteraturöversikt en stabilare grund för patienten att luta sig mot när dennes psykiska 

hälsa sviktar, vilket utifrån författarens tolkning av Barkers och Buchanan-Barkers (2005) 

tidvattenmodell skulle kunna ses som ett led i patientens väg att återta rodret i sitt liv.  

 I denna litteraturöversikts resultat nämns att webbaserade datorprogram och 

telefonuppföljning kan vara kostnadseffektivt. Samtidigt framkommer betydelsen av den 

vårdande relationen mellan sjuksköterskan och patienten samt vikten av sjuksköterskans 

terapeutiska förhållningssätt för patientens utveckling i sin behandling. I Shattell, Starr och 

Thomas (2007) studie beskrivs faktorer som för patienten kan vara avgörande för huruvida en 

god och vårdande relation mellan sjuksköterska och patient utvecklas. Shattell et al. (2007) tar 

upp kommunikation som en viktig del och i den betydelsen av den ickeverbala interpersonella 

kommunikationen. Patientkontakt som sker till största delen via telefon eller internet, bör 

kunna innebära att ickeverbal interpersonell kommunikation riskerar att gå förlorad och 

därmed kunna utgöra en risk för sänkt vårdkvalité för patienten. En annan faktor som Shattell 

et al. (2007) beskriver har stor betydelse för den vårdande relationen är tid. Att avsätta tid 

menar Shattell et al. (2007) är nödvändigt både för sjuksköterskans möjlighet att sätta sig in 

och förstå patienten, men också för patientens upplevelse av att bli förstådd. Detta skulle 
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kunna förklara det som framkommer i denna litteraturöversikts resultat. I resultatet beskrivs 

dels hur regelbundna återkommande samtal med en och samma sjuksköterska under en längre 

tidsperiod väcker en känsla hos patienten av att sjuksköterskan är engagerad i patienten. Detta 

kan leda till att patienten upplever det lättare att vara förtrolig, men också det faktum att 

patienten upplever det lättare att prata med sin sjuksköterska om sin problematik än med sin 

läkare relaterat till att patienterna inte vill uppta läkarens tid. I bakgrunden framkommer att 

vården av patienter med psykisk ohälsa inom öppenvården är tidskrävande och att tiden som 

denna patientgrupp skulle behöva, i nuläget till viss del begränsas av allmänläkarens brist på 

tid (Glozier et al., 2012). Relaterat till detta samt det faktum som framkommer i resultatet, att 

patienterna upplever det lättare att samtala med sjuksköterskan visar enligt författaren att 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med psykisk ohälsa är av stor betydelse.  

 Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver hur sjuksköterskan behöver försöka förstå 

samspelet mellan patientens tre erfarenhetsdomäner- själv, andra och världen för att kunna 

bidra till återupprättandet av patientens inre balans. För att sjuksköterskan ska kunna få en 

ärlig chans att förstå tillräckligt av patientens samspel mellan erfarenhetsdomänerna blir det 

enligt författaren till denna litteraturöversikt tydligt att detta kan vara tidskrävande relaterat 

till vad patienterna förmedlat angående känslan av att det blir lättare att vara förtrolig och 

autentisk först när en vårdande relation har utvecklats mellan sjuksköterskan och patienten. 

Människan är sin kropp, sett utifrån det faktum att kroppen ger människan möjlighet till liv 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I och med detta tänker författaren att känslor också förmedlas 

via en icke-verbal kommunikation varpå författaren menar att det är av betydelse att träffa 

patienten ansikte mot ansikte. Detta skulle kunna tala emot de kostnadseffektiva lösningar där 

patienterna följs upp via telefon- och eller internetkontakt. Å andra sidan kan det ansvar 

patienten behöver ta vid en behandling som utförs via internet med interaktiva övningar vara 

positivt relaterat till Barkers och Buchanan-Barkers (2005) tanke om att det är patienten som 

gör och sjuksköterskan som möjliggör. Ett exempel som enligt denna litteraturöversikts 

författare skulle kunna bli ett kostnadseffektivt alternativ där sjuksköterskan också träffar 

patienten vid varje behandlingstillfälle beskrivs i Tsai et al. (2015) studie. I Tsai et al. (2015) 

studie arbetar sjuksköterskan med andnings- och avslappningsövningar i syfte att förbättra 

patientens sömn samt reducera depressiva symtom. Vid första behandlingstillfället går 

sjuksköterskan först igenom och förklarar de övningar patienten ska genomföra. Patienten får 

sedan lyssna på ett förinspelat ljudband med instruktioner, och efter detta följa ytterligare ett 

förinspelat band med övningar. Vid efterföljande behandlingar lyssnar patienten på de 

förinspelade ljudbanden medan sjuksköterskan övervakar och ser till att patienten utför 
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övningarna korrekt. Övningar av detta slag menar författaren till denna litteraturöversikt 

skulle eventuellt kunna utföras i grupp med efterföljande individuell uppföljning efter 

avslutad interventionstid. Genom att de praktiska övningarna utförs i grupp skulle tid kunna 

frigöras från sjuksköterskan som denne i stället skulle kunna lägga på patienternas 

individuella uppföljning. 

 Utifrån det fenomenologiska perspektivet med livsvärlden som grund betraktas människan 

som en helhet (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt författaren till denna litteraturöversikts 

tolkning av innebörden att vårda en patient utifrån ett helhetsperspektiv åligger det på 

sjuksköterskans ansvar att bidra med omvårdnadsåtgärder för patienter med psykisk ohälsa. 

En tudelning kan ses i litteraturöversiktens resultat angående huruvida sjuksköterskor ser det 

som sitt ansvar att bidra med ingripande åtgärder för patienter med psykisk ohälsa. Som 

framkommer i resultatet varierar sjuksköterskans engagemang i denna patientgrupp utifrån 

sjuksköterskans tidigare erfarenheter och intresse. Författaren till denna litteraturöversikt 

menar att sjuksköterskans brist på engagemang som kan härledas till brist på erfarenhet och 

därmed möjliga kunskapsluckor skulle kunna minskas om avsaknad av kunskap tillgodosågs 

via fortbildning och eller handledning.  Bristande engagemang skulle utifrån ovan nämnda 

tankesätt kunna vara ett tecken på att sjuksköterskans roll inom detta område har utvecklats 

snabbare än kompetensen. Ytterligare en tanke som författaren menar skulle kunna bidra till 

ett minskat engagemang är om sjuksköterskan upplever att nya ansvarsområden tillkommer 

utan reducering av en sedan tidigare möjlig ansträngd arbetsbelastning.  

10. Kliniska implikationer  

I denna litteraturöversikt beskrivs hur den psykiska ohälsan ökar i samhället och att denna 

patientgrupp för den öppna vården är resurskrävande i form av tid som i nuläget inte alltid kan 

erbjudas av allmänläkaren. Resultatet visar möjligheter för sjuksköterskan att självständigt 

eller via handledning bidra i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskans 

möjlighet att utföra bedömningssamtal men även att erbjuda uppföljande aktiva åtgärder som 

t.ex. olika former av terapi eller patientutbildning både via direkt kontakt på mottagning, via 

telefon eller internet, i grupp eller individuellt, skulle således kunna frigöra resurser från 

allmänläkaren. Genom sjuksköterskans roll som case-manager kan sjuksköterskan också anta 

en funktion som grindvaktare vilket ytterligare skulle kunna frigöra resurser relaterat till det 

som framkommer i resultatet att sjuksköterskan innehar kompetens att avgöra om patienten är 

i behov av att träffa en läkare eller inte. Relaterat till att flera patienter upplever mindre 

tidspress vid samtal med sjuksköterska i jämförelse med allmänläkaren och den efterföljande 
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effekten i form av förtrolighet från patienten gällande sin problematik talar också för att 

sjuksköterskeledda omvårdnadsåtgärder för patienter med psykisk ohälsa är att satsa på.  

11. Förslag till fortsatt forskning  

Som framkommer i resultatet i denna litteraturöversikt ses en tudelning i sjuksköterskornas 

ansvarskänsla relaterat till patienter med psykisk ohälsa, och att denna ansvarskänsla också 

påverkar sjuksköterskans val av omvårdnadsåtgärd. Det skulle vara intressant att se närmare 

på vad denna tudelning bottnar i. Förslag på möjliga tillvägagångssätt skulle kunna vara att 

utföra en kvantitativ studie där fokus ligger på ämnesområden som t.ex. arbetsbelastning, 

bristande kunskap eller vägledning. Ett annat förslag är att utföra en kvalitativ studie med 

djupgående intervjuer där sjuksköterskans upplevelse kring utvidgade arbetsområden tas upp. 

Något som också skulle vara intressant att se närmare på genom förslagsvis en kvantitativ 

studie är om utökade arbetsuppgifter läggs ovanpå redan existerande eller om det sker någon 

omfördelning av dessa alternativt att nyrekrytering av mer personal tillkommer. En studie 

som undersöker frågan om utökade arbetsuppgifter/områden för sjuksköterskan bidrar till 

frigöring av resurser hos allmänläkaren samt eventuell kostnadseffektivisering vore också 

intressant att se närmare på. 

12. Slutsats  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka sjuksköterskeledda 

omvårdnadsåtgärder som vidtas för patienter med psykisk ohälsa inom den öppna vården. 

Resultatet visar hur sjuksköterskan använder sig av flera olika omvårdnadsåtgärder bland 

annat olika former av bedömnings- och uppföljningssamtal, men också av t.ex. utarbetning av 

aktivitetsscheman i samarbete med patienten. I och med detta bidrar denna litteraturöversikt 

med en inblick i sjuksköterskans olika möjligheter att medverka i vården för patienter med 

psykisk ohälsa inom den öppna vården. Litteraturöversikten bidrar också med en inblick i ett 

möjligt utökat verkningsområde för sjuksköterskan utöver de traditionella yrkesgränserna, 

detta genom sin beskrivning av hur sjuksköterskan kan tillhandahålla patienter exempelvis 

olika former av terapi efter en viss tids fortbildning.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 
träffar 

Begränsningar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till 
resultat, se bilaga 2. 

Chinahl Complete Pshycosocial 
education, 
Nurse, 
Depression, 
Family functioning 

2 Peer reviewed, 
År: 2006-2016 
 
 

1 1 Yildrim, A., Hacihasanoglu 
Asilar, R., & Karakurt, P. 
(2012).  

Chinal Complete Primary care, 
Nurse-led, 
depression 

12 Peer reviewed, 
2006-2016 

6 2 Zimmermann, T., 
Puschmann, E., van den 
Bussche, H., Wiese, B., 
Ernst, A., Prozelt, S., 
Daubman, A., & Scherer, 
M. (2016).  
 
Lee, H., Young Yoon, J., 
Lim, Y., Jung, H., Kim, S., 
Yoo, Y., Kim, Y., Ahn, J.-
J., & Park, H.-K. (2014).  

PubMed Primary care, 
Nurse practitioner, 
Depression, 
Structured practice 

10 2006-2016 4 1 Bennet, M., Walters, K., 
Drennan, V., & Buszewicz, 
M. (2013).  

Cinahl Complete Mental health 
services, 
AND nurse-role, 
AND qualitative 
study 

7 Peer reviewed, 
År 2006-2016, 
English language, 
Human 

2 1 Fioramonte, A., Farias 
Bressan, B., Monteiro da 
Silva, E., Luiz do 
Nascimento, G., & 
Aparecida Buriola, A. 
(2013).  

Cinahl Complete Depression, 
AND nurse, 
AND qualitative 
study 

168 Peer reviewed, 
År 2006-2016, 
English language, 
Human 

1 1 Waterworth, S., Arroll, B., 
Raphael, D., Parsons, J., & 
Gott, M. (2015).  

Cinahl Complete cognitive behavioral 
therapy, 
AND depression, 

7 Full text, 
Peer reviewed, 
År 2006-2016, 

3 1 Moorey, S., Cort, E., 
Kapari, M., Monroe, B., 
Hansford, P., Mannix, K., 
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AND advanced 
cancer 

Human Henderson, M., Fisher, L., 
& Hotopf, M. (2008).  
 
 

Cinahl Complete Mental health, 
AND depression, 
AND professional 
interaction 

18 Full text,  
Peer reviewed, 
År 2006-2016, 
Human 

2 1 Gask, L., Ludman, E., & 
Schaefer, J. (2006).  

PubMed Fritextsökning, söker 
på artikelns titel, 
efter att ha funnit 
titeln i en sökning på 
Cinahl Complete (se 
ovan) men då bara 
funnit abstract. 

1  1 1 Zimmermann, T., 
Puschmann, E., van den 
Bussche, H., Wiese, B., 
Ernst, A., Prozelt, S., 
Daubman, A., & Scherer, 
M. (2016).  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

M. Bennett 
K. Walters 
V. Drennan 
M. Buszewicz 
 
 

Structured 
Pro-Active 
Care for 
Chronic 
Depression 
by Practice 
Nurses in 
Primary 
Care: A 
Qualitative 
Evaluation 
 
 

2013 
England 
PLOS ONE 
 
 

Syftet med studien var att 
undersöka patientens och 
sjuksköterskans erfarenhet av 
att ta emot/ge preventiv vård 
för patienter med kronisk- 
eller återkommande 
depression och dystymi 
 
.  
 
 

Metod: Kvalitativ design. 
 
Urval: 15 sjuksköterskor valdes 
ut efter att ha svarat på ett 
frågeformulär Depression 
Attitude Questionnaire (DAQ) 
för att få ett representativt 
spektrum av attityder. 
26 patienter med diagnoserna 
depression, kronisk depression, 
kronisk dystmi eller kroniskt 
återkommande depressioner. 
 
Datainsamling: Djupintervjuer. 
 
Analys: Samtliga intervjuer 
transkriberades. Genom 
identifiering av likheter och 
olikheter analyserades det 
insamlade datamaterialet till 
teman och ämnesord, varpå ett 
tematiskt ramverk utvecklades 
och fastslogs genom gemensam 
överenskommelse i 
forskarteamet. 
 

1. Upplevelsen av preventiv vård: 
Kontinuiteten i att få träffa samma 
sjuksköterska väckte positiva känslor hos 
patienterna och upplevde det därmed lättare att 
prata ärligt om sin problematik. Patienterna 
uppriktighet upplevde sjuksköterskan 
underlättade hens arbete.  
2. Terapeutisk allians: Ett terapeutiskt 
förhållningssätt från sjuksköterskan ledde till 
ökat engagemang hos patienterna.  
3. Sjuksköterskeledd vård: Flera patienter 
upplevde att sjuksköterskan kunde påverka så 
att de snabbt fick träffa en läkare.  
Patienterna upplevde att sjuksköterskans 
åtgärder ökade dennes förståelse kring sin 
problematik vilket patienterna patienterna 
tyckte kunde underlätta när de kände sig 
nedstämda. Patienterna upplevde att 
sjuksköterskan hade en vägledande funktion. 
 
 

A. Fioramonte, 
B. Farias Bressan, 
E. Monteiro da 
Silva, 
G. Luiz do 
Nascimento, 
A. Aparecida 

Health care 
of mental 
disorder 
patients and 
their family: 
The nurse 

2013 
Brasilien 
Cienc Cuid Saude 
 
 
  

Syftet med studien var att 
identifiera sjuksköterskans 
åtgärder inom Family Health 
Strategy för patienter och dess 
anhöriga med psykisk ohälsa 
och de svårigheter dessa möter 
i vardagen 

Metod: Kvalitativ design 
 
Urval: Samtliga 12 
allmänsjuksköterskor från 
Family Health Strategies (FHS) 
15 distrikt i västra Sao Paulo 
tillfrågades. 11 valde att delta. 

1. Sjuksköterskan arbetade för att integrera 
patientens närstående i syfte att förbättra dennes 
välmående, förbättra patientens följsamhet till 
behandling, samt underlätta patientens sociala 
återanpassning till samhället. Detta gjorde 
sjuksköterskan genom att utföra hembesök, 
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role at the 
FHS 
 
 
 

 
 
 

 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analys: Datamaterialet 
analyserades genom en 
metodisk innehållsanalys enligt 
Bardin.  
 

arbeta med utbildning, handledning och 
vägledning. 
2. De sjuksköterskor som ansåg att det inte låg 
på deras ansvar att ta hand om patienter med 
mental ohälsa utförde åtgärder som syftade till 
att hänvisa patienten vidare och sjuksköterskan 
blev en form av gate-keeper som bedömde 
patientens behov rörande om och i så fall vart 
patienten skulle skickas vidare. De 
sjuksköterskor som hade denna inställning 
ansåg att deras ansvar istället innebar att 
administrera de läkemedel till patienten som 
läkaren ordinerat. 
 

L.Gask, 
E.Ludman, 
J. Schaefer 
 
 
 

Qualitative 
study of an 
intervention 
for 
depression 
among 
patients with 
diabetes: 
how can we 
optimize 
patient–
professional 
interaction? 
 
 
 

England 
År 2006 
Chronic Illness 
 
 
 

Undersöka hur frågor som rör 
diabetes och de komplexa 
relationerna mellan 
depression, diabetes och 
comorbiditet av andra 
kroniska sjukdomar tas 
omhand i klinisk verksamhet. 
 
 
 

Metod: Kvalitativ design 
 
Urval: 25 patienter och tre 
sjuksköterskor. 
 
Datainsamling: 
Bandinspelningar av samtal 
mellan sjuksköterska och 
patient. 
 
Analys: Samtliga 
bandinspelningar lyssnades 
igenom och transkriberades 
innan de analyserades vidare till 
teman med hjälp av 
datorprogrammet (MAXQDA). 
 

En rad åtgärder identifierades i sjuksköterskans 
samtal med patienten, både i linje med de 
terapeutiska modeller som de utbildats i 
Problem Solving Therapy-Primary Care (PST-
PC) till den föregående kvantitativa studien, 
samt erfarenheter som sjuksköterskorna besatt 
sedan tidigare mestadels rådgivande åtgärder 
rörande alkohol och sömn. 
Exempel på åtgärder som framkom: PST-PC, 
information och utbildning, motiverande 
samtal, problemlösande samtal, rådgivning, 
preventiva insatsåtgärder relaterade till bland 
annat alkoholintag och sömnproblematik. 
 
 
 
 

H. Lee, 
J. Young Yoon, 
Y. Lim, 
H. Yoing Jung, 
S. Kim,  
Y. Yoo, 
Y. Kim,  
J.-J. Ahn, 

The effect of 
nurse-led 
problem-
solving 
therapy on 
coping, self-
efficacy and 
depressive 

2014 
Syd Korea 
Oxford University Press 
 
 
 

Syftet med studien var att 
undersöka hur effektivt 
Problem Solving Therapy 
(PST) kan reducera symtom 
på depression eller förbättra 
patientens copingförmåga och 
egenvårdande förmåga hos 

Metod: Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Urval: För att få delta i studien 
skulle patienterna ha diagnosen 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL), vara mellan 40-80 år 
och sjukdomstillståndet skulle 

Ingen significant skillnad mellan 
interventionsgrupp och kontrollgrupp gällande 
patientens copingförmåga, egenvårdande 
förmåga och depressionssymtom, varken vid 
pretest eller post-test. 
Resultatet visade att de analyser som gjorts på 
de patienter som också hade en klinisk 
depression så framkom det att patienterna i 
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H.-K. Park 
 
 
 

symptoms 
for patients 
with chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease: a 
randomized 
controlled 
trial 
 
 
 

patienter med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom. 
 
 
 

vara stabilt med en beräknad 
överlevnad på mer än sex 
månader.  
Deltagarna fick inte ha  
254 patienter deltog vid start. 
 
Bortfall: 103 patienter. 
 
Datainsamling: För att mäta 
patientens coping förmåga 
användes Jalowiec Coping 
Scale (JCS). 
För att mäta patientens 
självförmåga (self-efficacy) 
användes COPD Self-efficacy 
Scale (CSES). 
Depressiva symtom mättes med 
CES-D. 
 
Analys: Levene´s test, t-test och 
regressionsanalys.  
 
  

interventionsgruppen uppgav ökad 
egenvårdande förmåga och minskade 
depressionssymtom. 
 
 
  
 

S. Moorey, 
E. Cort, 
M. Kapari, 
B. Monroe, 
P. Hansford, 
K. Mannix, 
M. Henderson, 
L. Fisher, 
M. Hotopf 
 
 
 

A cluster 
randomized 
controlled 
trial of 
cognitive 
behaviour 
therapy for 
common 
mental 
disorders in  
patients with 
advanced 
cancer 
 
 
 

2008 
England 
Psychological Medicine 
 
 
 
 

Vi syftar till att avgöra om 
hem sjuksköterskor kan lära 
sig att tillhandahålla 
grundläggande kognitiv 
beteendetekniker och på så 
sätt minska symptom på 
ångest och depression. 
 
 
 

Metod: Kvantitativ metod, 
randomiserad kontrollerad 
studie. 
 
Urval: Samtliga 29 
sjuksköterskor på Homecare 
service of St Christofer´s 
Hospice tillfrågades att delta i 
studien. 15 responderade och av 
dessa randomiserades 8 
sjuksköterskor till att erhålla sig 
utbildning i KBT och 7 
sjuksköterskor fortsatte 
praktisera som vanligt. 
Patienter som valdes ut att delta 
i studien skulle ha 8 poäng eller 

IG hade en signifikant reducering av ångest 
över tid jämfört med KG. 
 
En reducering av depression kunde ses i både 
IG och KG över tid, dock sågs ingen signifikant 
skillnad grupperna emellan.  
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mer på depression eller ångest i 
The Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS). 
Patienter som var långt 
framskridna i sin sjukdom eller 
var mycket svaga exkluderades 
från att delta i studien. 
45 patienter ingick i 
interventionsgruppen och 35 i 
kontrollgruppen. 
 
Bortfall: 29 i 
interventionsgruppen (IG) och 
17 i kontrollgruppen (KG). 
 
Datainsamling: För att mäta 
kliniska effekter användes 
HADS, The Mental Adjustment 
to Cancer Scale (MAC), The 
Cancer Coping Questionnaire 
(CCQ), The Multi-dimensional 
Scale of Perceived Social 
Support (MSPSS), The Eastern 
Cooperative Oncology Group 
Performance Status Scale 
(ECOG). 
 
Analys: median intra-class 
correlation (ICC).  
T-test. 
Intention To Treat (ITT) och 
GLAMM program within Stata 
version 9,0. 
 

S. Waterworth, 
B. Arrol, 
D. Raphael, 
J. Parsons, 
M. Gott 

A qualitative 
study of 
nurses’ 
clinical 
experience in 

Nya Zeeland 
2015 
Journal of Clinical 
Nursing 
 

Undersöka hur sjuksköterskor 
känner igen tecken på 
depression hos äldre 
människor som lider av 
kroniska sjukdomstillstånd, 

Metod: Kvalitativ design 
 
Urval: 40 sjuksköterskor från 
tre olika sjuksköterskeområden 
valdes ut, dessa var; 

En tudelning sågs hos sjuksköterskorna 
huruvida dom såg det som sitt ansvar att följa 
upp och behandla patienters psykiska ohälsa. 
De sjuksköterskor som ansåg att ansvaret var 
deras kom med aktiva åtgärdsförslag där 
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recognising 
low mood 
and 
depression in 
older patients 
with multiple 
long-term 
conditions  
 
 

 
 

samt identifiera åtgärder som 
sjuksköterskan använder för 
att stötta patienten. 
 
 
 

sjuksköterskor från 
öppenvården som arbetade på 
en primärvårdsklinik, 
specialistutbildade 
sjuksköterskor inom cardiologi, 
samt distriktssjuksköterskor. 
 
Datainsamling: Djupintervjuer. 
 
Analys: Samtliga intervjuer 
lästes igenom och kodades samt 
analyserades genom 
konstruktivistisk grundad teori 
enligt Charmaz (2014). 
 
.  

sjuksköterskan själv var involverad. Ett 
holistiskt synsätt var för dessa sjuksköterskor av 
betydelse. Det var också av vikt att skapa en 
terapeutisk allians med patienten. Att få följa 
patienten under en längre tid underlättade för att 
identifiera skiftningar i patientens psykiska 
hälsa och sjuksköterskorna ansåg att de efter en 
tid också kunde höra dessa skiftningar i samtal 
med patienten över telefon. Sjuksköterskan 
hade tillgång till frågemallar för som hjälp att 
identifiera psykisk ohälsa, det fanns dock ingen 
rutin på att dessa skulle användas. 
Sjuksköterskans stöd, egna intresse och 
kunskap kring depression visade sig vara av 
betydelse för hur sjuksköterskan engagerade sig 
i patienten. 
Aktiva omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan 
utförde var; samtal, information och kognitiv 
beteende terapi. 
Tid för samtal var betydande och flera 
sjuksköterskor beskrev att det var möjligt att 
patienterna inte pratade med sin allmänläkare 
om deras sinnesstämning eftersom läkaren hade 
begränsat med tid och då ville de inte störa. 
 
 

A. Yildirim, 
R. Hacihasanoglu 
Asilar,  
P. Karakurt  
 

Effects of a 
nursing 
intervention 
program on 
the 
depression 
and 
perception of 
family 
functioning 
of mothers 
with 
intellectually 

Turkiet 
2012 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
 
 
 

Syftet med studien var att 
undersöka effekten av 
psykosocial utbildning för 
mödrar till intellektuellt 
funktionshämmade barn med 
risken att drabbas av 
depression, samt 
uppfattningen om hur 
familjefunktionen fungerar 
hos dessa mödrar. 
 
 
 

Metod: Kvantitativ design. Pre-
Post Randomiserad kontrollerad 
studie. 
 
Urval: Deltagare till studien 
rekryterades från två separata 
utbildnings- och 
rehabiliteringscenter i östra 
Turkiet. Kriteriet för att få delta 
var att deras barn skulle ha ett 
IQ mellan 25-50. 

Resultatet visade i pre-test ingen signifikant 
skillnad i medelvärde mellan IG och KG vad 
gäller poängen i BDS mätning av depression, 
vilket kunde ses i post-test mätning (p < 0,001). 
 
Vid pre-test gällande FAS visades ingen 
signifikant skillnad i medelvärdet mellan de två 
gruppernas poäng vilket kunde ses vid post-test 
mätning (p < 0,001). 
 
 
 
. 
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disabled 
children 
 
 

 90 mödrar deltog i studien 45 i 
interventionsgruppen (IG) och 
45 i kontrollgruppen (KG). 
 
Bortfall: 5 från IG och 10 från 
KG. 
 
Datainsamling: Intervjuer och 
bedömningsinstrumenten 
Family Assessment Scale (FAS) 
och Beck Depression Scale 
(BDS). 
 
Analys: Chi-squared test, 
independent t-test, Fisher’s 
exact test.  
 
 

 
 
 
 
 
 

T. Zimmerman, 
E. Puschmann, 
H. van den 
Bussche, 
B. Wiese, 
A. Ernst, 
S. Porzelt,  
A. Daubmann, 
M. Scherer 
 
 
 

Collaborative 
nurse-led 
self-
management 
support for 
primary care 
patients with 
anxiety, 
depressive or 
somatic 
symptoms: 
Cluster-
randomized 
controlled 
trial 
(findings of 
the SMADS 
study) 
 
 
 

2016, 
Tyskland, 
International Journal of 
Nursing Studies 
 
 
 

Syftet med studien var att 
utvärdera effektiviteten av en 
primärvårdsbaserad 
sjuksköterskeledd vårdåtgärd 
för att främja egenvård hos 
patienter med ångest, 
depression eller 
psykosomatiska symtom.  
 
 
 
 
 

Metod: Mixad metod 
 
Urval: Totalt 20 praktiker (10 
IG, 10 CG). 
Interventionsgruppen n=134, 
Kontrollgruppen n=191. 
 
Patienterna skulle vara mellan 
18-65 år, kunna läsa tyska, 
kunna ge sitt medgivande, ha 
audiotiv och visuell förmåga, 
för närvarande inte ingå i någon 
psykoterapeutisk behandling, ha 
5 poäng eller mer på Patient 
Health Questionaire (PHQ-D). 
 
Bortfall: IG 73 patienter, CG 84 
patienter. 
 
Datainsamling: General self-
efficacy (GSE-scale), Patient 

Resultatet visade en significant ökning av 
självförmågan hos patienter i 
interventionsgruppen jämfört med patienter i 
kontrollgruppen (p=0,04). 
 
Resultatet visade ingen signifikans gällande 
reducering av patienternas depressionssymtom, 
ångestsymtom eller psykosomatiska symtom. 
Detta skulle enligt diskussionen kunna bero på 
de låga inklusionskriterierna (minst 5 poäng på 
PHQ-D). 
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health questionnaire (PHQ-D), 
EQ-5D quality of life, Freiburg 
questionnaire of coping with 
illness (FQCI). 
 
Analys: Deskriptiv 
analysmetod, Intention-To-Treat 
(ITT) analys, Last observational 
carried forward (LOCF), 
Cohen´s d. 
 
 
 
 

 
 
 


