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Sammanfattning 

Bakgrund: Mental hälsolitteracitet har definierats som förmågan att ”förstå hur god psykisk 

hälsa uppnås och bibehålls, förstå psykiatriska diagnoser och hur de behandlas, 

minska stigma relaterat till dem och effektivisera hjälpsökande”. Behovet av 

god mental hälsolitteracitet i samhället blir allt större i takt med att den psykiska 

ohälsan ökar. Om den mentala hälsolitteraciteten brister ökar detta risken för att 

människor söker hjälp för sent, söker somatiska förklaringar till sina psykiska 

besvär och att de förlitar sig på alternativa och icke evidensbaserade 

behandlingsmetoder. I förlängningen kan det också innebära att sjuksköterskans 

arbete försvåras. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva vilka interventioner som finns för att öka 

den mentala hälsolitteraciteten hos personer som lider av depression. 

 

Metod: Detta är tolkande deskriptiv litteraturstudie med kvalitativ ansats. Tio 

kvalitativa forskningsstudier har analyserats enligt Evans fyrstegsmetod. 

 

Resultat: Resultatet visar att de interventioner för mental hälsolitteracitet som finns, är i 

huvudsak baserade på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykoedukation. Det 

finns även nationella utbildningsprogram som syftat till att förbättra den 

mentala hälsolitteraciteten på samhällsnivå. Detta framför allt i Australien, där 

majoriteten av forskningen på mental hälsolitteracitet bedrivits. 

Interventionerna har också haft vissa positiva effekter, både avseende den 

mentala hälsolitteraciteten och på depressiva symtom.  

 

Diskussion: Resultatet i denna studie diskuteras utifrån Virginia Hendersons 

omvårdnadsteori, som sammanfattats i ”The nature of nursing: A definition and 

its implications for practice, research and education - reflections after 25 

years”. Diskussionen innehåller också reflektioner kring hur underbeforskat 

mental hälsolitteracitet är som ämne, och hur det skulle kunna utvecklas för att 

tjäna psykiatrisjuksköterskans arbete på bästa sätt i framtiden. 

 

Nyckelord: Mental hälsolitteracitet, Interventioner, Depression, Psykiatrisk vård, 

Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård.  



 
 

Abstract 

Background: Mental health literacy has been defined as ”understanding how to obtain and 

maintain positive mental health, understanding mental disorders and their 

treatments, decreasing stigma related to mental disorders and enhance help-

seeking efficacy”. The need for good mental health literacy in the community 

increases as the general mental health continues to decline. Poor mental health 

literacy increases the risk of delayed help-seeking, seeking physical 

explanations for mental health problems and relying on alternative, non-

evidence based treatments. This may also complicate the work of the 

psychiatric nurse. 

 

Aim: The aim of this study is to describe what interventions there are to increase the 

mental health literacy in people that suffers from depression. 

 

Method: This is an interpretive descriptive literature review of qualitative design. Ten 

qualitative studies has been analyzed using the four step model by Evans. 

 

Results: The result shows that the available interventions for mental health literacy 

primarily are based on cognitive behavioral therapy (CBT) and 

psychoeducation. There are also national education programs to improve the 

mental health literacy in the community. Especially in Australia, where most 

of the research on mental health literacy has been conducted. The interventions 

have also had some positive effects, on mental health literacy as well as on 

depressive symptoms. 

 

Discussion:  The result in this study is discussed based on Virginia Hendersons theory, 

which has been summarized in ”The nature of nursing: A definition and its 

implications for practice, research and education - reflections after 25 years”. 

The discussion also contains reflections on how poorly researched the subject 

of mental health literacy is, and how it could be developed to better serve the 

work of the psychiatric nurse in the future. 

 

Keywords: Mental health literacy, Interventions, Depression, Psychiatric care, Specialist 

nurse in psychiatric care.  
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1. Inledning 

 

I arbetet med patienter som lider av psykisk ohälsa är min erfarenhet att det inte är ovanligt 

att den mentala hälsolitteraciteten är mer eller mindre nedsatt. Då det är min fasta övertygelse 

att tillfrisknandet underlättas ju högre kapacitet patienten har att själv ta ansvar för det, så 

innebär detta att sjuksköterskan hela tiden måste bedöma och avväga hur mycket, samt i 

vilken form patienten bäst kan tillgodogöra sig information. 

 

Om bristande mental hälsolitteracitet inte upptäcks, kan den i värsta fall resultera i att 

patienten snarare försämras i sitt psykiska mående än tvärtom. Exempelvis, om patienten inte 

förstår vikten av att ta ordinerad medicin, att skapa sig fungerande rutiner avseende kost, 

sömn och motion, riskerar patienten att gå miste om betydande möjligheter till en förbättrad 

psykisk hälsa. Oförmåga att ta till sig information och/eller skamkänslor inför att 

kommunicera denna oförmåga ökar risken för att patienten misslyckas i sina försök att bryta 

destruktiva beteenden eller genomföra hälsofrämjande livsstilsförändringar. Detta kan i sin 

tur leda till en ökad upplevelse av värdelöshet och försämrad självkänsla och därmed också 

en ökad psykisk ohälsa. 

 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Hälsolitteracitet: begrepp och definition 

Hälsolitteracitet definieras som de kognitiva och sociala förmågor som avgör hur motiverad 

och kapabel en individ är att förvärva, förstå och använda information på ett sätt som 

förebygger och bibehåller god hälsa (WHO, 1998). Termen användes först 1974 i USA, men 

förekom endast sporadiskt i litteraturen fram till 1992. American Medical Association 

(AMA) definierade 1999 begreppet (fritt översatt) som “en samlad kunskap som inkluderar 

förmågan att genomföra de grundläggande läs- och räkneuppgifter som krävs för att fungera i 

en sjukvårdsmiljö” (Speros, 2005). Vidden av begreppet utökades sedan av National Library 

of Medicine (NLM) (återigen fritt översatt) till “den grad till vilken individen har kapacitet att 

inhämta, bearbeta och förstå grundläggande hälsoinformation och tjänster, nödvändiga för att 

fatta lämpliga hälsobeslut” (Speros, 2005).  

 



2 
 

Dessa definitioner har dock kritiserats som begränsade. Hur individen inhämtar kunskapen 

tas inte i beaktning av AMA och vad som är ett “lämpligt” hälsobeslut är inget som utvecklas 

närmare av NLM (Mancuso, 2008). WHO:s redan nämnda definition erbjuder ett något 

bredare perspektiv, där hälsolitteracitet ses som en produkt av hälsoförebyggande och -

utbildande ansträngningar som genererar både individuella och sociala fördelar (Speros, 

2005).  

 

Mancuso (2008) har i sin studie gjort ett försök att definiera begreppet hälsolitteracitet på ett 

djupare plan genom att precisera vilka egenskaper som ingår i det och vilka typer av kunskap 

som krävs för att kunna betraktas som kompetent inom ämnet. Sex dimensioner av kunskap 

som inte bara tar hänsyn till de kognitiva aspekterna utan även de sociala har då identifierats 

och dessa är, i tur och ordning; operationell, interaktiv, autonom, informativ, kontextuell och 

kulturell dimension. Tillsammans är dessa kunskaper en förutsättning för att kunna utveckla 

och integrera de nödvändiga egenskaperna; kapacitet, förståelse och och kommunikation, 

som krävs för att uppnå hälsolitteracitet. 

 

Nutbeam (2000) delar i sin tur in hälsolitteracitetsbegreppet i tre nivåer. Den första nivån 

handlar om funktionell hälsolitteracitet, vilket innebär basala skriv- och läskunskaper som gör 

det möjligt att fungera i det vardagliga livet. Kommunikativ eller interaktiv hälsolitteracitet, 

innebär något mer avancerade kognitiva förmågor som tillsammans med sociala förmågor gör 

det möjligt för individen att i större utsträckning kunna skapa mening i vardaglig 

kommunikation samt att addera ny information till förändrade förutsättningar. Sista nivån 

behandlar avgörande hälsolitteracitet som innebär än mer avancerade kognitiva och sociala 

förmågor som kan appliceras för att kritiskt analysera information och sedan använda denna 

för att uppnå större kontroll över händelser och situationer som uppstår i patientens liv.  

 

Speros (2005) hävdar i sin studie att de egenskaper som bäst definierar hälsolitteracitet är läs- 

och räkneförmåga, förståelse, förmågan att tillämpa information i vårdrelaterade beslut och 

att fungera framgångsrikt i rollen som vårdtagare. Litteraturen nämner i det närmaste 

genomgående förmågan att vara informerad och beslutskapabel som karaktäristika för en 

person med hälsolitteracitet och detta har också länge varit ett mål inom hälso- och 

sjukvården. 

    Cutilli (2005) menar att individen tar med sig flera faktorer i interaktionen med 

hälsovården, såsom kognitiv och social förmåga samt emotionell och fysisk status. Hur 
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individen interagerar och gagnas eller förfördelas av detta kan kopplas till hälsolitteraciteten 

och därför är det avgörande för att kunna förbättra denna att alla dessa komponenter 

uppmärksammas och beaktas av vården. 

    Pawlak (2005) uppmärksammar att det finns en rad olika aspekter, såsom ålder, genetik, 

språk, etnicitet, utbildning, arbetssituation, socioekonomisk status och miljö, som alla 

påverkar en individs hälsolitteracitet. Hälsolitteracitetsbegreppet är komplext och har också 

flera ekonomiska implikationer som kräver uppmärksamhet både avseende forskning och 

modellering. 

 

WHO har identifierat hälsolitteraciteten som en i sig viktigare komponent än inkomst, 

arbetssituation, utbildning och etnisk tillhörighet när det gäller att förebygga hälsa (Kutcher, 

Wei & Coniglio, 2016). Enligt en studie gjord av The Institute of Medicine har nästan hälften 

av den vuxna amerikanska befolkningen, runt 90 miljoner människor, problem med att förstå 

och använda hälsorelaterad information (Parker & Kreps, 2005; Serper, Patzer, Curtis, Smith, 

O’Conor, Baker och Wolf, 2014; Cutilli, 2005). Enligt Cutilli (2005) kan så många som en 

fjärdedel av den amerikanska befolkningen helt sakna förmågan att förstå skriftligt material 

från hälso- och sjukvården. Det har också visat sig att en majoritet av sjuksköterskor tenderar 

att överskatta patienters hälsolitteracitet (Dickens, Lambert, Cromwell & Piano, 2013). 

 

Wickline och Rosenthal (2010) hävdar att endast 12% av den vuxna amerikanska 

befolkningen kan sägas vara bildade inom hälsolitteracitet och att denna bildning dessutom 

minskar med åren. De konstaterar att personer över 65 års ålder och de som saknar 

gymnasieutbildning generellt uppvisar lägre grad av hälsolitteracitet. Personer med en 

gymnasieutbildning eller högre däremot, tenderar att skatta över medel avseende 

hälsolitteracitet men även efter en tvåårig utbildning på universitet har så många som en av 

fem begränsade kunskaper i ämnet. Samma slutsats avseende personer över 65 år dras av 

Friis, Lasgaard, Osborne och Maindal (2016). Emellertid visar denna studie också på att 

personer i åldersspannet 45-65 upplever färre svårigheter i kontakt med sjukvården än de 

mellan 25-45 år.  

    Vidare hävdar Friis et al (2016) att personer med långvariga psykiatriska problem har 

signifikant större svårigheter i kontakt med hälso- och sjukvård samt att förstå hälsorelaterad 

information, både jämfört med människor i allmänhet men också jämfört med personer som 

dras med andra kroniska eller långvariga hälsoproblem. Risken för bristande hälsolitteracitet 

är också högre för personer med långvariga hälsoproblem om komorbiditet med psykisk 



4 
 

ohälsa föreligger. Enligt Jayasinghe, Harris, Parker, Litt, van Driel, Mazza, Del Mar, Lloyd, 

Smith, Zwar och Taylor (2016) kan låg hälsolitteracitet kopplas till en försämrad hälsa, såväl 

fysisk som psykisk. 

 

Utöver Wickline och Rosenthal (2010), Friis et al. (2016) och Cutilli (2007) tar också Cutilli 

och Schaefer (2011), Gazmararian, Baker, Parker och Blazer (2000) och Ownby, Acevedo, 

Waldrop-Valverde och Jacobs (2014) avstamp i tesen att gruppen äldre har en särskilt 

bristande hälsolitteracitet. Detta ökar i sin tur risken för att dessa personer utvecklar 

depressiva symtom (Smith, Curtis, Wardle, von Wagner & Wolf, 2013; Gazmararian et al., 

2000). Serper et al. (2014) har emellertid konstaterat att kognitiv förmåga sannolikt kan 

förklara en stor del av sambandet mellan bristande hälsolitteracitet och depression hos 

gruppen äldre. 

 

2.2 Mental hälsolitteracitet: begrepp och definition 

Mental hälsolitteracitet är enligt Kutcher, Wei och Coniglio (2016) sprunget ur 

hälsolitteracitetsbegreppet och måste därför förstås i den kontexten. På senare år har 

hälsolitteracitet utvecklats till ett brett begrepp som anses fundamentalt för att förbättra en 

individs hälsa, minska hälsorelaterade orättvisor samt effektivisera vårdsystemet och 

utvecklingen av vårdpolicys. Begreppet inkluderar de kompetenser människor behöver för att 

kunna uppnå och bibehålla hälsa och identifiera sjukdom, att förstå hur och var vård kan 

uppsökas, hur den och informationen om den kan värderas, förstå hur ordinerad behandling 

skall tillämpas, vilka medföljande rättigheter relaterade till vård och hälsa som finns och hur 

de förespråkas i syfte till att förbättra hälsan. Jorm (2015) menar dessutom att utvecklingen 

av begreppet mental hälsolitteracitet var nödvändig eftersom hälsolitteracitetsbegreppet och 

forskningen därom förbisåg den psykiska ohälsan. Samtidigt förbisåg psykiatrin och den 

psykiatriska vården hälsolitteracitetsbegreppet. Det fanns i mitten av 90-talet stora gap mellan 

allmänhetens och psykiatriprofessionernas syn på psykisk ohälsa, i synnerhet beträffande 

vedertagna psykiatriska behandlingsmetoder och deras potentiella effektivitet. 

 

Mental hälsolitteracitet beskrivs av Kutcher, Wei och Coniglio (2016) urpsrungligen som 

“kunskap och antaganden om psykiatriska åkommor som underlättar upptäckten, 

handhavandet och förebyggande av dem”. På senare tid har begreppet utvecklats och 

definieras enligt följande: “Att förstå hur god psykisk hälsa uppnås och bibehålls, förstå 

psykiatriska diagnoser och hur de behandlas, minska stigma relaterat till dem och 
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effektivisera hjälpsökande.” Denna definition är en förlängning av de föregående och 

konsekvent med hälsolitteracitetsbegreppet som är under ständig utveckling. Det inkluderar 

dessutom stigmat vilket tidigare betraktats som ett separat begrepp och breddar också 

självhjälpskonceptet.  

 

Jorm (2000) påpekar att behovet av att förbättra allmänhetens mentala hälsolitteracitet är 

tydligt då livstidsprevalensen för psykisk ohälsa bedöms vara så hög att i princip varenda 

människa antingen kommer att utveckla det själv eller komma i kontakt med någon som har 

gjort det. WHO noterade år 2000 att mer än en tredjedel av befolkningen i de flesta länder vid 

något tillfälle i deras liv kommer att uppfylla kriterierna för mental ohälsa (Swami, 

Papanicolaou & Furnham, 2011). 

 

2.3 Att mäta mental hälsolitteracitet 

För att kunna studera huruvida den mentala hälsolitteraciteten förändras över tid i en 

population erfordras något slags mätinstrument. I samband med och inför interventioner för 

att förbättra den mentala hälsolitteraciteten, har flera studier redovisat ett par olika 

mätmetoder. 

 

Jorm, Korten, Jacomb, Christensen, Rodgers och Pollitt (1997) utvecklade en metod för att 

undersöka på vilken nivå den mentala hälsolitteraciteten i det australiensiska samhället 

befann sig. Genom intervjuer där subjektet introducerades för endera av två fiktiva personer 

som uppfyllde diagnoskriterierna för depression respektive schizofreni, gavs en bild av hur 

många som kunde identifiera vad dessa fiktiva personer hade för problem.  

 

“The overclaiming technique” är i grunden ett självskattningsinstrument för att mäta 

intelligens, där respondenten får gradera hur bekant vederbörande är med en rad olika items 

kopplade till ett specifikt ämne. Swami, Papanicolaou och Furnham (2011) har i sin studie 

tillämpat denna metod för att mäta mental hälsolitteracitet. Metoden sticker ut på så vis att 

20% av items är falska, d v s mer eller mindre påhittade. Genom att se hur många av 

respondenterna som säger sig vara bekanta med dessa falska (s k “overclaiming”) kontra hur 

bekanta de är med faktiska items ges en meningsfull bild av hur utbredd kunskapen är. 

Studien visar ingen skillnad beroende på kön avseende vare sig overclaiming eller förmåga 

att skilja falska items från faktiska items. Däremot var respondenter som tidigare 

diagnosticerats med psykisk ohälsa i större utsträckning benägna att skatta sig bekanta med 
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både faktiska och falska items, d v s en högre grad av overclaiming. Det visade sig också 

finnas ett samband mellan förmågan att identifiera faktiska items och lägre skepsis för, samt 

större självrapporterad kunskap om, psykiatri. Noterbart var också att det fanns ett ännu 

större samband mellan overclaiming och självrapporterad kunskap om psykiatri. 

 

2.4 Följder av bristande mental hälsolitteracitet 

Vad anbelangar mental hälsolitteracitet menar Jorm (2000) att människor historiskt sett i stor 

utsträckning sannolikt har fått förlita sig på personliga erfarenheter och berättelser från familj 

och vänner för att få kunskap om psykisk ohälsa då medier av olika slag inte sällan framställt 

den i negativ dager, om de ens framställt den överhuvudtaget. Jorm (2000) uppmärksammar 

också behovet av självhjälpsinterventioner så att allmänheten får större kunskap om hur de 

skall bete sig i mötet med psykisk ohälsa. Skam och stigma kan utgöra ett hinder för att söka 

hjälp (Jorm, 2016) och för att förbättra den mentala hälsolitteraciteten (Cutilli, 2005). Just 

stigma som en barriär att ta sig förbi är något som Jorm, Barney, Christensen, Highet, Kelly 

och Kitchener (2006) tar upp och menar att den dessutom kan komma i olika former. 

Självstigmatisering är en av dem, vilket innebär att en individ har internaliserat samhällets 

negativa attityder och gjort dem till sina egna. En annan variant är det upplevda stigmat, 

vilket innebär en föreställning om att andra har negativa attityder gentemot en själv. Båda 

dessa är utbredda och minskar sannolikheten att en person som lider av depression väljer att 

söka hjälp. 

 

En schweizisk studie har med nämnda metod enligt Jorm et al (1997) visat att den mentala 

hälsolitteraciteten i landet är låg. I synnerhet depression visade sig knappt betraktas som en 

psykiatrisk sjukdom bland allmänheten, till skillnad från schizofreni som i betydligt större 

utsträckning kunde identifieras av deltagarna (Lauber, Nordt, Falcato & Rössler, 2003).  

 

Några som också anammat den mätmetod Jorm et al. (1997) lanserade, och dessutom har 

applicerat den på en svensk population, är Dahlberg, Waern och Runeson (2008). Denna 

studie skilde sig något från sina föregångare på så vis att respondenterna själva vid 

svarstillfället skattades för uppfyllande av kriterierna för paniksyndrom, agorafobi, social 

fobi, tvångssyndrom, depression, suicidalitet, social funktionsnedsättning, 

utmattningssyndrom eller någon annan form av pågående kris, samt huruvida de i så fall 

också hade någon kontakt med hälso- och sjukvården. Även drog- och alkoholberoende eller 

om de använde någon form av psykoaktiv medicinering inkluderades som diagnoser. Det 



7 
 

framkom att mindre än en tredjedel av respondenterna kunde identifiera depression och inga 

skillnader visade sig mellan respondenter utan psykisk ohälsa och de med psykisk ohälsa, 

antingen de hade kontakt med vården eller inte. Där var dock signifikant fler av de 

respondenter som hade kontakt med hälso- och sjukvården som var för kontaktande av 

husläkare och antidepressiv behandling, jämfört med de utan kontakt och utan psykisk ohälsa.  

 

Vissa könsskillnader avseende mental hälsolitteracitet har kunnat påvisas i en del fall. 

Furnham, Annis och Cleridou (2014) konstaterar att unga kvinnor i större utsträckning än 

unga män kan identifiera psykisk ohälsa, baserat på Jorm et als. (1997) undersökningsmetod, 

även om skillnaderna var små. Dahlberg, Waern och Runesson (2008) konstaterar även de att 

kvinnligt kön, ung ålder och högre utbildningsnivå associeras med högre mental 

hälsolitteracitet. Samma resultat, med något tydligare skillnader, har genom samma metod 

uppvisats av Cotton, Wright, Harris, Jorm och McGorry (2006). Cutilli (2007) har å sin sida 

inte funnit några sådana skillnader. Även Swami (2012) har valt att använda sig av samma 

metod för att mäta den mentala hälsolitteraciteten för depression på en population i 

Storbritannien. I denna studie undersöktes också huruvida det fanns några skillnader 

beroende på vilket kön den fiktiva patienten, eller respondenten, hade. Det visade sig då att 

respondenterna, särskilt de manliga, i mindre utsträckning identifierade depression om 

patienten var en man. Respondenterna trodde också att den kvinnliga patienten skulle vara 

svårare att behandla än den manliga och de visade också sympati för henne i större 

utsträckning än för den manliga patienten.  

 

Johnson och Coles (2013) menar att tre av de fem vanligaste skälen till att personer med olika 

typer av ångestproblematik väntar med att söka hjälp kan kopplas till bristande mental 

hälsolitteracitet, då de vill hantera problemen på egen hand eller tror att de ska bli bättre av 

sig själva. Lincoln, Paasche-Orlow, Cheng, Lloyd-Travaglini, Caruso, Saitz och Samet 

(2006) konstaterar att hos vuxna personer med beroendesjukdom är låg hälsolitteracitet 

associerad med en högre grad av depressivitet, medan Goldney, Fisher, Wilson och Cheok 

(2002) uppmärksammar att personer med depression och suicidal orientering i sin tur härleder 

psykiatriska symtom till någon somatisk orsak i större utsträckning än andra. Swami, 

Papanicolaou och Furnham (2011) belyser att denna oförmåga att förstå psykiatriska termer 

och identifiera symtom i förlängningen riskerar att bli ett hinder även för vårdpersonal, om 

problem presenteras för dem som somatiska. De menar också, i likhet med Jorm, et al. (1997) 

och Goldney at al. (2002) att tilltron till alternativa behandlingsmetoder såsom örter, 
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mineraler och vitaminer till förmån för exempelvis antidepressiv behandling är hög och att 

vedertagna behandlingar, såsom psykoterapi, medicinering och ECT, i viss utsträckning till 

och med betraktas som skadliga. Cotton, et al. (2006) konstaterar att detta förhållningssätt är 

vanligare hos unga kvinnor än hos unga män. De unga männen har å andra sidan en betydligt 

större tilltro till alkohol som en tänkbar behandlingsmetod vid depression.  

 

2.5 Problemformulering 

Sammanfattningsvis konstateras att bristande hälsolitteracitet är ett vanligt problem i 

samhället, både i stort och bland personer som själva lider av psykisk ohälsa. Det finns också 

en rad olika skäl till varför bristande mental hälsolitteracitet är något som behöver adresseras 

och åtgärdas, då det kan leda till ett försenande av att söka hjälp hos vården, en ökad 

benägenhet att skylla på somatiska besvär och att förlita sig på alternativa och icke 

vetenskapliga behandlingar. Det kan även föranleda ett försvårande av sjuksköterskans arbete 

samt att det riskerar förvärra symtomen hos personer med depressivitet. I synnerhet förefaller 

det vara så att gemene man i stor utsträckning saknar kunskap om depression, vad det innebär 

och vilka symtom som finns på sjukdomen.  

    Forskningen avseende mental hälsolitteracitet har hittills till väldigt stor del bedrivits i 

Australien med endast en funnen svensk studie. Detta riskerar att bli ett stort bekymmer då 

depression numera är att betrakta som en svensk folksjukdom som drabbar 36% av alla 

kvinnor, respektive 23% av alla män någon gång i livet (Socialstyrelsen, 2017). Det tycks 

dessutom råda stor brist på vedertagna metoder för att mäta mental hälsolitteracitet, vilket 

dels försvårar möjligheten att utvärdera effekten av interventioner men också möjligheten att 

identifiera bristande mental hälsolitteracitet.  

 

 

3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att via en kvalitativ litteraturstudie beskriva vilka interventioner som finns för att 

öka den mentala hälsolitteraciteten, definierad som förmågan att förstå hur god psykisk hälsa 

uppnås och bibehålls, hos personer som lider av depression. Detta syfte kan med fördel 

uppnås via följande frågeställningar: 

 

1. Hur kan bristande mental hälsolitteracitet identifieras? 

2. Vilka interventioner för mental hälsolitteracitet beskrivs i litteraturen? 
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3. Vilken effekt har interventioner för mental hälsolitteracitet på personer som lider av 

depression? 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

I enighet med vad som står inledningsvis i föreliggande studie, är det författarens avsikt med 

densamma att försöka belysa vikten av individens förmåga att ta så stort eget ansvar som 

möjligt för sin hälsa, i syfte att uppnå en god sådan. Detta kan med fördel förankras i Virginia 

Hendersons omvårdnadsteori, där hon (fritt översatt av författaren) lanserar följande 

definition av omvårdnad: 

 

“Sjuksköterskans unika funktion är att bistå individen, sjuk som frisk, i utövandet av 

aktiviteter bidragande till hälsa eller återhämtning (eller till en fridfull död) som 

vederbörande hade utfört utan hjälp om han/hon haft den nödvändiga styrkan, viljan eller 

kunskapen. Och att göra detta på ett sådant sätt att individen så snabbt som möjligt uppnår 

självständighet.” (Henderson, 1991) 

 

För att detta skall kunna uppnås ter det sig uppenbart att individen först uppnår godaste 

möjliga hälsolitteracitet, enligt WHO:s definition. Ju mer kunskap en individ har om sitt 

tillstånd, sin ohälsa och om vilka effektiva åtgärder som finns tillhanda för att överkomma 

dem, desto större möjlighet har vederbörande också till självständighet. Det är därför 

psykiatrisjuksköterskans uppgift att se till så att individen erhåller denna kunskap, så långt det 

är möjligt, för att sedan kunna bistå vederbörande i sin strävan att med största möjliga 

självständighet förbättra sin psykiska hälsa.  

    Henderson (1991) drar slutsatsen att sjuksköterskan skall betraktas som en oberoende 

praktiker med rätt att göra egna bedömningar och som en auktoritet när det gäller den basala 

omvårdnaden, utan att för den sakens skull fatta beslut som ligger på läkarens bord. Även om 

Hendersons teori till största del är sprungen ur erfarenheter av somatisk omvårdnad kan 

resonemanget med fördel appliceras även på psykiatrisk omvårdnad, då de basala mänskliga 

behoven ibland hindras i lika stor utsträckning men i regel av helt andra orsaker.  

 

Mycket av inspirationen till sin definition har Henderson (1991) hämtat från det arbete hon 

observerat hos sjukgymnaster. Hon menar att inget har gjort hennes uppfattning om 
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omvårdnad mer konkret än det arbete för individualiserade insatser och det konstanta 

utvärderandet av dessa, på väg mot självständighetsmålet, som dessa rehabiliteringsexperter 

utför.  

    Henderson problematiserar också det faktum att omvårdnadsarbete i stor utsträckning har 

baserats på tradition och gått i arv från en sjuksköterskegeneration till nästa, allt för ofta 

förankrade i rutiner som helt saknar rim och reson. Hon menar därför att allt arbete och all 

utbildning i omvårdnad nödvändigt bör byggas på forskning. 

 

 

5. Metod 

 

5.1 Design 

Detta är en tolkande deskriptiv litteraturstudie med kvalitativ ansats så som beskrivet av Polit 

och Beck (2012). Författarens avsikt är att beskriva vilka existerande interventioner för 

hälsolitteracitet som finns i litteraturen och därefter nå nya insikter om hur sjuksköterskan 

kan tillämpa dessa i syfte att minska sjukdomssymtomen hos personer med depression. I en 

tolkande deskriptiv studie skall författaren, via ett induktivt arbete, analysera och tolka data 

för att sedan dra egna slutsatser. I föreliggande studie vill författaren vidare erbjuda sin syn 

på hur resultatet bäst kan implementeras i psykiatrisjuksköterskans kliniska arbete. 

 

Det finns också en fenomenologisk aspekt i denna studie, om än möjligen inte i ordets strikta 

betydelse. Polit och Beck (2012) beskriver fenomenologisk forskning på så vis att fenomenet 

utforskas så att dess kärna, vad som gör fenomenet till vad det är, framkommer utifrån hur det 

upplevs av människor. Detta förhållningssätt är särskilt användbart när ett fenomen 

ytterligare behöver definieras och konceptualiseras, vilket är fallet med 

hälsolitteracitetsbegreppet som ännu är relativt nytt i Sverige. Även om föreliggande studie 

inte utforskar subjektiva uppfattningar om vad hälsolitteracitet eller mental hälsolitteracitet 

är, så är det författarens avsikt att någon mån öka förståelsen för det som fenomen. 

 

5.2 Litteratursökning 

Författaren har gjort en omfattande litteratursökning i databaserna Medline (M), Cinahl (C), 

PubMed (PM) och psycINFO (pI) bland artiklar som var “peer reviewed” och fritt 

tillgängliga i full text. Sju olika kombinationer av sökord användes och redovisas i bilaga 1. 
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Bland de 2611 träffarna (varav det stora flertalet var icke unika) valdes initialt 129 artiklar ut, 

där begreppen “health literacy” eller “mental health literacy” förekom i antingen rubriken, 

bland nyckelorden eller i abstrakten. Alla dessa 129 abstrakt lästes, därefter beslöt författaren 

att exkludera artiklar som rörde studier gjorda exklusivt på barn, studier som inte i något 

avseende berörde psykiatrisk vård eller psykiatriska symtom samt studier gjorda i länder som 

bedömdes ligga för långt ifrån vad som historiskt sett anses vara den västerländska 

välfärdsnivån och därmed inte är att betrakta som representativa. Sammantaget exkluderades 

av detta skäl en studie gjord i Mexiko, en i Brasilien och en i Portugal. Slutligen exkluderades 

också alla studier som beskrev hälsolitteracitet hos andra grupper än patienter inom vården, 

exempelvis studier på sjukvårdspersonal och universitetsstudenter.  

 

Studien inkluderar däremot studier som berör hälsolitteracitet ur ett samhällsperspektiv eller 

hälsolitteracitet inom vården på en generell nivå, studier som specifikt berörde mental 

hälsolitteracitet, hälsolitteracitet inom psykiatrisk vård eller där psykiatriska symtom särskilt 

beaktades, samt studier specifikt inriktade på gruppen äldre. Sammanlagt hittades 52 st 

vetenskapliga artiklar som var fritt tillgängliga i full text och mötte dessa inklusionskriterier. 

 

Inför analysarbetets början utförde författaren dessutom en genomgång av referenserna i de 

sedan tidigare utvalda 52 artiklarna, då det bland dessa endast fanns en artikel som bedömdes 

vara användbar för att tjäna studiens syfte på ett tillfredsställande sätt. Det som eftersöktes 

var artiklar som var “peer reviewed” och undersökte interventioner för mental 

hälsolitteracitet, definierad som förmågan att förstå hur god psykisk hälsa uppnås och 

bibehålls, hos personer som lider av depression. Då fann författaren ytterligare 36 artiklar, 

varav nio valdes ut som analysunderlag i tillägg till den som redan fanns. Övriga valdes bort 

efter genomläsning av abstrakten eftersom de inte mötte inklusionskriterierna. Inga 

ytterligare begränsningar gjordes beträffande studiernas design eller ålder. 

 

5.3 Analys 

De tio artiklar som utgör analysunderlaget redovisas i en separat matris (se bilaga 2). 

Samtliga artiklar var av kvantitativ ansats och utgjordes av sammantaget sju randomiserade 

kontrollstudier (Jorm, Griffiths, Christensen, Korten, Parslow & Rodgers, 2003; Walker, 

Mackinnon, Batterham, Jorm, Hickie, McCarthy, Fenech & Christensen, 2010; Christensen, 

Griffiths & Jorm, 2004; Christensen, Leach, Barney, Mackinnon & Griffiths, 2006; Farrer, 

Christensen, Griffiths & Mackinnon 2012; Griffiths, Christensen, Jorm, Evans & Groves, 
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2004; Costin, Mackinnon, Griffiths, Batterham, Bennett, Bennett & Christensen, 2009), en 

kvasi-experimentell (Jorm, Christensen & Griffiths, 2006) och två icke-experimentella 

studier (Chamberlain, Goldney, Taylor & Eckert, 2012; Goldney & Fisher, 2008). Samtliga 

tio artiklar är publicerade i Australien. 

 

Analysen har genomförts systematiskt enligt Evans (2002) metod för datasyntes, vilket 

innebär en process i fyra steg. Första steget är att samla ihop analysmaterialet, andra steget att 

identifiera nyckelfynd, tredje steget att identifiera och relatera teman mellan studierna och det 

fjärde steget är att beskriva resultatet.  

    Efter att ett ändamålsenligt analysunderlag införskaffats, har de tio artiklarna lästs igenom 

upprepade gånger och anteckningar har förts kontinuerligt. Över tid har nyckelfynd, specifika 

för var och en av artiklarna, identifierats och grupperats i olika teman. Dessa teman har 

därefter kategoriserats utifrån likheter och skillnader och kodats med olika färger vilket 

underlättat och gjort datasyntesen mer överskådlig.  

    Under analysarbetets gång har de olika temana skiftat eller i vissa fall även slagits ihop och 

nyckelfynden har i olika skeden flyttats från ett tema till ett annat. Denna åtgärd utfördes för 

att testa hur fynden skiljer sig ifrån varandra samt förtydliga vilka likheter och skillnader som 

är allra mest framträdande. Författaren har både arbetat nära data och distanserat sig från den 

för att på så vis få en bättre överblick av resultatet. Över tid har de slutgiltiga temana delats 

upp i sub-teman som beskriver och förklarar de viktigaste aspekterna av resultatet. 

Författaren har hela tiden arbetat induktivt och strävat efter att låta data visa vägen för att på 

så vis uppnå ett så representativt resultat som möjligt. 

 

 

6. Forskningsetiska överväganden  

 

Ingen ansökan om forskningsetiskt utlåtande har krävts i arbetet med föreliggande studie. 

Däremot har var och en av de tio artiklar som ligger till grund för analysarbetets kontrollerats 

för att forskningsetiska åtgärder vidtagits i samband med inhämtande av data, d v s att 

respondenter har medgivit sitt deltagande och informerats om hur data skall hanteras samt att 

en etisk kommitté godkänt studien i de fall där det varit nödvändigt. Studierna har dessutom 

granskats enligt respektive tidsskrifts kvalitetskriterier, i vilka de sedermera har publicerats, 

och där ingår också ett etiskt godkännande av dem. 
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    De etiska åtagandena för att skydda personer som deltar i en studie kan enligt Polit och 

Beck (2012) sammanfattas i tre principer. Den första är den välgörande principen, att 

forskningen skall producera så mycket fördelar som möjligt; för deltagarna, eller vanligare, 

för andra människor. Den andra principen är respekten för mänsklig värdighet och innebär att 

deltagarna har rätt till full insyn i studiens natur och till att själva avgöra huruvida de vill 

delta eller inte. Den tredje principen handlar om rättvisa och värnar deltagarnas rätt till 

sekretess och att behandlas med respekt. 

 

 

7. Resultat 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva vilka interventioner som finns för att öka den 

mentala hälsolitteraciteten hos personer som lider av depression, samt att beskriva effekten av 

dessa interventioner. Författaren har funnit ett flertal olika interventioner som alla har visat 

sig vara effektiva, både när det kommer till att förbättra den mentala hälsolitteraciteten och 

att reducera depressiva symtom. Vissa negativa effekter har också identifierats. En del i 

frågeställningen var också att beskriva vilka verktyg och metoder som finns för att identifiera 

bristande mental hälsolitteracitet. Det visade sig att endast en metod bestående av ett särskilt 

utformat mätinstrument beskrevs i litteraturen. 

 

I resultatet framgår att de interventioner litteraturen omnämner till väldigt stor del baseras på 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) eller psykoedukation, vilket traditionellt snarare förknippas 

med psykologprofessionen än med sjuksköterskeprofessionen. Wiklund Gustin (2012) 

påpekar dock att sjuksköterskan i det vårdande samtalet kan ha nytta av olika metoder, utan 

att metoden i sig blir ett självändamål. I det kognitiva samtalet är det patienten som är 

ansvarig och kunskapssökande medan sjuksköterskans uppgift är att möjliggöra för patienten 

att finna den kunskap som krävs för att förstå sig själv, sin situation samt att hitta nya 

hälsofrämjande sätt att handla på. Wiklund Gustin (2012) menar också att KBT är en i vissa 

delar pedagogisk metod fokuserad på lärande, med bl a psykoedukativa inslag. Därför kan det 

också betraktas som en adekvat intervention för mental hälsolitteracitet, vars kärna består i 

just lärande och utökad kunskap.  

 

Analysen har utmynnat i fyra huvudteman med ett varierat antal sub-teman och kommer att 

presenteras enligt följande:   
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Tema 1 med subteman. 

 

 

 

 

 

Tema 2 med subteman. 
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Tema 3 med subteman. 

 

Tema 4. 

 

    
 

 

7.1 Interventioner 

 

7.1.1 KBT som intervention för mental hälsolitteracitet 

Fyra av de studier som utgör analysunderlaget i föreliggande studie nämner den webbaserade 

KBT-interventionen MoodGYM (Christensen, Griffiths & Jorm, 2004; Farrer et al., 2011; 

Griffiths et al., 2004; Christensen et al., 2006). MoodGYM erbjuder kognitiv beteendeterapi 

för att förebygga depression och består av fem interaktiva moduler som är inriktade mot 

kognitiv terapi, beteendemetoder för att motverka dysfunktionella tankar, avslappning, 

problemlösning, självförtroendeträning och strategier för att hantera avslutade relationer 

(Griffiths et al., 2004). I slutet av varje modul finns också möjligheten att med MoodGYM 

Problem som 
en följd av 

interventioner 

Motsatt effekt av 
interventioner 

Bristande följsamhet av 
KBT 

När effekten av 
interventionen uteblir 

Att upptäcka 
bristande mental 
hälsolitteracitet 
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ladda ner en sammanfattning som förser användaren med en individuell symtomskattning och 

utvärdering av genomförda hemuppgifter (Christensen et al., 2006). 

 

7.1.2 Psykoedukativa interventioner 

Fyra av studierna i underlaget nämner den psykoedukativa webbinterventionen BluePages 

(Christensen, Griffiths & Jorm, 2004; Farrer et al., 2011; Griffiths et al., 2004; Christensen et 

al., 2006). BluePages erbjuder information om en rad psykologiska, medicinska och 

alternativa behandlingsmetoder för depression och rekommenderar aktivt de som vilar på 

evidensbaserad forskning (Christensen et al., 2006). Webbsidan beskriver depression som en 

sjukdom lika funktionsnedsättande som Multipel Skleros och betonar vikten av att söka hjälp 

och behandling för den. Den inkluderar även korta biografier om kända personer som har 

erfarenhet av depression (Griffiths et al., 2004). 

 

Jorm et al. (2003) använder sig av en egenutvecklad psykoedukativ intervention i form av en 

131 sidor lång konsumentguide, kallad Help for depression: what works (and what doesn’t). 

Den innehåller basal information om depressiva symtom, orsaker, tillgänglig professionell 

hjälp och täcker korta sammanfattningar av 45 behandlingsmetoder bestående av medicinsk, 

psykologisk och alternativ karaktär, inklusive livsstilsförändringar. Varje 

behandlingsalternativ graderades också efter hur högt de rekommenderas. 

 

Costin et al. (2009) använder i sin studie elektroniska hälsovykort som innehåller länkar till 

webbsidor med psykoedukativt innehåll för depression med information avseende symtom på 

depression, illustrerat av ett exempel på en ung mans upplevelser av det och var man kan 

hitta information om hur det behandlas. I en utökad variant av detta hälsovykort erbjöds 

också information om var hjälp kan sökas och vad som kan förväntas vid ett första besök hos 

en vårdinrättning. 

 

7.1.3 KBT och psykoedukation i kombination 

Walker et al. (2010) använder sig av en manual tillgänglig på en webbsida med information 

om prevalens och depressiva symtom, hinder för hjälpsökande som t ex stigma, förebyggande 

av depression och evidensbaserade medicinska, psykologiska och alternativa 

behandlingsmetoder samt var hjälp kan fås. Detta kompletterades med häften som adresserar 

sömn, ångesttillstånd och hur de behandlas, strukturerad träning i problemlösning, kognitiva 

beteendestrategier mot depression samt interpersonell terapi. 
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7.1.4 Nationella utbildningsprogram 

Goldney & Fisher (2008) nämner en rad olika kampanjer och utbildningsprogram som 

etablerats på nationell nivå i Australien, för att öka kunskapen och medvetenheten om 

depression och hur det behandlar. Exempel på sådana är The national suicide prevention 

program och, Beyondblue: the national depression initiative. Chamberlain et al. (2012) 

nämner i tillägg till dessa Better outcomes in mental health care och Getting up from feeling 

down: young people and depression.  

    Även Jorm, Christensen och Griffiths (2006) nämner Beyondblue: the national depression 

initiative och beskriver det som en nationell, oberoende non-profit organisation bekostad av 

nationella, delstatliga och regionala regeringar sedan år 2000 för att förbättra samhällets 

inställning till depression. 

 

 

7.2 Effekter på kunskap, beteenden och symtom 

 

7.2.1 KBT och psykoedukation reducerar depressiva symtom 

Christensen, Griffiths och Jorm (2004) och Christensen et al. (2006) uppger båda att såväl 

psykoedukativ intervention som intervention i form av KBT reducerar depressiva symtom. 

Där finns också en reducerande effekt på destruktivt tänkande av KBT (Christensen, Griffiths 

& Jorm, 2004). Enligt Christensen et al. (2006) finns också långsiktiga positiva effekter på 

depressiva symtom vid användande av avslappningsterapi, vilket är en vedertagen del av 

KBT. 

 

Walker et al. (2010) visar i sin studie att en intervention baserad på Beyondblue: the national 

depression initiative, jämfört med fysisk aktivitet eller behandling med folsyra och vitamin 

B12 är det enda som ger effekt på depressiva symtom hos gruppen äldre. Farrer et al. (2011) 

visar också att det finns en positiv korrelation mellan stigma och depressiva symtom, d v s att 

när det förra reduceras så gäller det även det senare. 

 

7.2.2 Interventioner ökar kunskapen om depression och hur det behandlas 

Interventioner genom KBT och psykoedukation har båda positiv effekt på kunskap om 

vedertagna behandlingar vid depression och om depression i sig självt (Christensen, Griffiths 

& Jorm, 2004; Farrer et al., 2011; Griffiths et al., 2004). Enligt Farrer et al (2011) gäller detta 
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även så långsiktigt som efter 6 månader och Costin et al. (2009) visar att det gäller oavsett 

grad av depressiva symtom. 

    Christensen, Griffiths och Jorm (2004) uppger att psykoedukation i högre grad än KBT 

ökar kunskapen om lämpliga livsstilsförändringar vid depression och både Costin et al. 

(2009) och Jorm et al. (2003) menar att tilltron till vedertagna behandlingar också ökar till 

följd av psykoedukativa interventioner och Costin et al. (2009) uppger att intentionen till att 

söka hjälp ökar även den, oavsett grad av depressiva symtom.  

Enligt Farrer et al. (2011) minskar KBT och psykoedukativa interventioner även stigma för 

depression. Detta bekräftas också av Griffiths et al. (2004) när det kommer till personlig 

stigma, d v s den man upplever riktas mot en själv.  

    Psykoedukation har också en positiv inverkan när det kommer till benägenheten att 

rekommendera andra människor att söka hjälp (Jorm et al, 2003). 

 

Goldney och Fisher (2008) och Chamberlain et al. (2012) visar att nationella 

utbildningsprogram successivt ökat förmågan att identifiera depression över tid, oavsett 

graden av depressiva symtom, dock i större utsträckning hos personer med depression än utan 

(Goldney & Fisher, 2008). Goldney och Fisher (2008) visar också att tilltron till antidepressiv 

behandling med mediciner ökat oavsett graden av depressivitet, medan Chamberlain et al. 

(2012) menar att åtminstone skepsis inför farmakologisk behandling minskar hos 

deprimerade personer som dessutom har suicidala föreställningar. Deprimerade personer utan 

suicidala föreställningar har å sin sida en minskad tilltro till vitaminer som behandling vid 

depression (Goldney & Fisher, 2008). De visar också en ökad benägenhet att rekommendera 

psykiater, psykolog och andra typer av rådgivare, jämfört med icke deprimerade personer 

medan deprimerade med suicidala föreställningar endast är mer benägna att rekommendera 

psykiater och andra rådgivare (Goldney & Fisher, 2008). 

    Enligt Chamberlain et al. (2012) ökade också benägenheten att rekommendera kontakt med 

husläkare eller att söka hjälp hos närstående för deprimerade personer utan suicidala 

föreställningar, liksom tilltron till både husläkare och psykolog. Samtidigt visade denna 

grupp en minskad tilltro till alternativmedicinska behandlingar och att söka hjälp hos en präst. 

Goldney och Fisher (2008) visar att personer som inte lider av depression överhuvudtaget 

generellt visar en ökad tilltro till terapi och rådgivning samt att ta stöd av närstående medan 

dessa tillsammans med deprimerade personer utan suicidala föreställningar också anger en 

ökad erfarenhet av behandling med exempelvis antidepressiv medicinering. 
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Jorm, Christensen och Griffiths (2003) visar att erfarenheten av närstående med depressiva 

besvär och att det finns en ökad risk för diskriminering av personer med depression ökat i 

områden som haft hög exponering av nationella utbildningsprogram. 

 

7.2.3 Agera för att hjälpa sig själv 

Jorm et al. (2003) menar att en psykoedukativ intervention ökar självhjälpsbeteende hos 

personer som lider av depression. Detta bekräftas också av Christensen et al. (2006) som 

dock visar att intervention genom KBT i ännu större grad ökar nyttjandet av professionell 

behandling såsom exempelvis husläkare eller för den delen KBT, i synnerhet hos personer 

som skattar högt för depressiva symtom. Christensen et al. (2006) hävdar också att 

anammandet av mer vardagliga behandlingsmetoder, t ex motion, massage och att lyssna på 

musik ökar med hjälp av KBT men inte av psykoedukation. Costin et al. (2009) visar i sin tur 

att såväl självhjälpsbeteenden som sökandet av professionell hjälp ökat hos de som skattar 

högre för depressiva symtom än för de som skattar lågt till följd av psykoedukativ 

intervention.  

    Farrer et al. (2011) visar att KBT och psykoedukation också minskar riskbruk av alkohol, 

åtminstone på ett halvårs sikt. 

 

Jorm, Christensen och Griffiths (2006) visar att den egna erfarenheten av vård för depression 

ökat i områden som haft hög exponering för nationella utbildningsprogram medan 

Chamberlain et al. (2012) de haft positiv effekt på hjälpsökande hos deprimerade personer 

utan suicidala föreställningar. 

 

Goldney och Fisher (2008) hävdar att erfarenheten av att själv ha sökt vård och att nyttja 

antidepressiv medicinering har ökat hos personer som lider av depression jämfört med de 

som inte gör det, till följd av nationella utbildningsprogram. 

 

 

7.3 Problem som en följd av interventioner 

 

7.3.1 Motsatt effekt av interventioner 

Både Goldney och Fisher (2008) och Chamberlain et al. (2012) visar att tilltron till 

sömnmedicinering som ett hjälpmedel för depression ökat till följd av nationella 

utbildningsprogram hos deprimerade personer utan suicidala föreställningar. Enligt Goldney 
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och Fisher (2008) har också användandet av alternativterapi ökat hos dessa personer, medan 

tilltron till lugnande mediciner har ökat hos deprimerade personer med suicidala 

föreställningar och hos personer som inte är deprimerade överhuvudtaget. 

Griffiths et al. (2004) konstaterar också anmärkningsvärt nog att den uppfattade stigman, 

alltså den stigmatisering man själv har gentemot andra, faktiskt ökade till följd av KBT-

intervention. 

 

7.3.2 Bristande följsamhet av KBT 

Såväl Christensen, Griffiths och Jorm (2004) som Griffiths et al. (2004) visar att följsamheten 

för KBT kan vara bristfällig hos deprimerade personer, då bortfallet i dessa grupper var 

betydligt högre än för psykoedukativa interventioner. I fallet Christensen, Griffiths och Jorm 

(2004) slutfördes endast hälften av de stipulerade uppgifterna samtidigt som de också visar 

att högre skattning av depressiva symtom och större förkunskap om behandlingen även det är 

associerat med ett större bortfall. Christensen et al. (2006) visar att KBT dessutom ledde till 

ett ökat nyttjande av alkohol jämfört med psykoedukation och att det på längre sikt också var 

associerat med högre skattningar av depressiva symtom. 

 

7.3.3 När effekten av interventionen uteblir 

Chamberlain et al. (2012) visar att hjälpsökandet till följd av nationella utbildningsprogram 

överlag inte har ökat nämnvärt och det i synnerhet hos deprimerade personer med suicidala 

föreställningar. Dessa var också mindre benägna att rekommendera hjälpsökande och visade 

heller ingen ökad förmåga att identifiera sig med depression. 

    Goldney och Fisher (2008) uppger att inga skillnader kunnat påvisas avseende vilken form 

av hjälp deprimerade personer med suicidala föreställningar söker och att dessa personer 

enbart kan tänka sig att rekommendera enklare rådgivning till andra, jämfört med de som inte 

lider av depression. Chamberlain et al. (2012) menar dessutom att tilltron till behandling 

generellt inte har ökat hos denna grupp. 

    Jorm, Christensen och Griffiths (2006) uppger ingen skillnad i hur personer skattade för 

depression till följd av nationella utbildningsprogram, oavsett om de bor i ett högexponerat 

eller lågexponerade område. 

 

Jorm et al. (2003) konstaterar att den psykoedukativa interventionen inte hade någon effekt 

avseende kunskap om eller intresse för depression eller avseende tilltron till olika 
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vårdprofessioner. Inga långsiktiga skillnader avseende depressiva symtom kunde heller ses, 

vilket även gäller för Costin et al. (2009). 

    Enligt Costin et al. (2009) sågs heller ingen skillnad i förmågan att identifiera sig med 

depression efter en psykoedukativ intervention, oavsett skattad grad av depressivitet. En 

högre grad av depressivitet var också associerad med lägre tilltro till husläkare och terapeut, 

vilket inte påverkades av interventionen (Costin et al., 2009). Costin et al. (2009) hävdar dock 

att en högre grad av skattad depressivitet kunde associeras med större kunskap om 

möjligheten att söka hjälp hos husläkare och psykolog samt med större intentioner till att söka 

hjälp av det mer vardagliga slaget, jämfört med en lägre grad av skattad depressivitet. 

Ingetdera påverkades av interventionen. 

 

7.4 Att upptäcka bristande mental hälsolitteracitet 

Den enda metod som beskrivs för att upptäcka bristande mental hälsolitteracitet är den i 

bakgrunden redan omnämnda metoden som utvecklades av Jorm et al. (1997). Den 

förekommer i fyra av de tio studierna som ligger till grund för analysmaterialet (Chamberlain 

et al., 2012; Costin et al., 2009; Goldney & Fisher, 2008; Jorm, Christensen & Griffiths, 

2006). 

 

 

8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Polit och Beck (2012) summerar kvalitetskriterierna för en kvalitativ studie i ett ramverk 

bestående av fem komponenter. Trovärdighet och pålitlighet är de första två komponenterna 

och beror på hur väl dataanalysen är genomförd, hur resultatet därefter tolkats samt hur stabilt 

resultatet är sett över tid och sammanhang. Trovärdighet kan inte uppnås i frånvaro av 

pålitlighet (Polit & Beck, 2012).  

    Föreliggande studie har använt Evans (2002) metod för analys, vilket är en systematisk 

metod i fyra steg som utförts med noggrannhet och via ett induktivt förhållningssätt där 

författaren låtit data visa vägen till det resultat som presenterats. De tio artiklar som utgör 

studiens analysunderlag är både ett heterogent och ändamålsenligt urval. Artiklarna har 

granskats enligt SBU:s (2014) kvalitetsmall för kvalitativa studier.  

    Av de tio kan konstateras att fyra av dem inte når upp till den kvalitet som hade varit 

önskvärd för att säkerställa trovärdighet och pålitlighet. Inga begränsningar gjordes heller 
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avseende hur gamla artiklarna var, vilket innebär att delar av analysmaterialet är så gammalt 

som 15 år. Detta är sammantaget att betrakta som föreliggande studies allra största svaghet. 

Beslutet att inkludera samtliga studier togs utifrån det faktum att alternativ helt enkelt 

saknades. Författaren hade kunnat välja att göra en analys enkom utifrån de sex studier som 

nådde tillräckligt hög kvalitet, men gjorde bedömningen att materialet då hade blivit för litet. 

Att exkludera studier äldre än exempelvis tio år var heller inget alternativ, då detta hade 

inneburit ett analysmaterial omfattande fem artiklar. Att kombinera nämnda kvalitets- och 

åldersparametrar som exklusionskriterier hade lämnat författaren med endast tre artiklar att 

jobba med, vilket i princip faller på sin egen orimlighet. Dessutom illustrerar inkluderandet 

av samtliga tio artiklar på ett tydligt sätt hur extremt sparsamt beforskat detta ämne är, vilket 

är ett nog så viktigt konstaterande att kunna göra. 

    Konfirmerbarhet är den tredje kvalitetskomponenten enligt Polit och Beck (2012) och kan 

direkt härledas till författarens objektivitetsgrad och förmåga att inte låta sin egen 

förförståelse påverka resultatet, att analysmaterialets talan står i fokus. Detta har säkerställts 

genom att författaren kontinuerligt låtit handledare och andra utomstående, såsom kollegor 

och partner, läsa materialet för att tillåtas erbjuda sin tolkning utav det. 

    Den fjärde komponenten är överförbarhet och berör huruvida resultatet kan överföras till 

andra grupper och sammanhang. Syftet med föreliggande studie var att beskriva vilka 

interventioner för mental hälsolitteracitet som finns att tillämpa för personer som lider av 

depression. Det finns emellertid inget som hindrar att de interventioner som beskrivs i 

materialet tillämpas av personer som inte lider av psykisk ohälsa då de på så vis kan bidra till 

en ökad mental hälsolitteracitet i samhället i stort, varför överförbarheten bedöms vara god. 

Slutligen framlägger Polit och Beck (2012) autencitet som den sista kvalitetskomponenten. 

Detta är en aspekt som skall ge läsaren en upplevelse av resultatets alla nyanser, att det 

beskrivs på ett sådant sätt att alla olika känslor och erfarenheter framgår i hur det presenteras. 

Författaren har efter bästa förmåga försökt ombesörja detta genom ett så detaljerat och 

levande skriftspråk som möjligt.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

8.2.1 I den kliniska situationen 

Resultatet i föreliggande studie visar på ett antal olika interventioner för mental 

hälsolitteracitet och vilken effekt dessa har hos personer som lider av depression. Både KBT 
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och psykoedukation visade sig inte bara ha positiv effekt i flera avseenden när det gäller att 

minska stigma gentemot depression, öka kunskap om det och förändra beteenden för att 

minska symtom eller söka hjälp för det, utan visade sig också i vissa fall ha direkt positiv 

effekt på symtomen i sig själva. Det har dessutom visat sig att psykoedukation kan ha denna 

effekt även för andra typer av psykisk ohälsa, exempelvis schizofreni (Rotondi et al., 2010) 

och ångest (Donker, Griffiths, Cuijpers & Christensen, 2009). 

    Något anmärkningsvärt var dock att KBT faktiskt visade sig kunna öka stigma gentemot 

andra människor (Griffiths et al., 2004). Griffiths et al. (2004) spekulerar i att detta kan vara 

ett resultat av att den som på egen hand lyckas förändra sina beteenden, tankar och känslor är 

mer benägen att förvänta sig detsamma av andra människor och att de därmed själva indirekt 

bär skulden för sina depressiva besvär. Detta betraktar författaren som en ganska rimlig teori.  

KBT-interventioner visade sig också vara associerat med ett större bortfall, i synnerhet för de 

som skattade högre avseende depressiva symtom (Christensen, Griffiths & Jorm, 2004). Detta 

får sägas vara väntat då KBT ställer större krav på ansträngning och engagemang hos 

individen, vilket normalt sett är egenskaper som brister hos den som är deprimerad. 

 

Även om psykoedukation och KBT i första hand är associerat med psykologyrket finns det 

möjligheter att kunna tillämpa interventioner av detta slag även för en sjuksköterska. 

Wiklund Gustin (2012) menar att det handlar om att använda KBT så att patienten ges 

möjlighet att gestalta sin livsförståelse på ett sådant sätt att vederbörande blir medveten och 

engagerad i att leva sitt liv, inte bara någon som tänker och handlar annorlunda. I 

omvårdnadsarbetet skall sjuksköterskan verka för att främja hälsa och minska lidande och de 

interventioner som tillämpas, oavsett om de är inlånade från KBT:n eller andra teorier, är 

bara redskap som också måste kombineras med sjuksköterskans egen vetenskap. Detta är 

också något som uppmuntras av Henderson (1991) som anser att varje sjuksköterska bör 

utveckla sitt eget koncept och inte bara imitera andra eller agera under auktoriteter. Hon 

betonar också att samtidigt som sjuksköterskan under den period det är nödvändigt hjälper 

patienten att möta sina behov skall hon också försöka förkorta denna period så mycket som 

möjligt. Innan sjuksköterskan agerar för att hjälpa patienten skall hon först fråga sig i vilka 

delar patienten själv kan klara sig. En sådan sjuksköterska bedömer enligt Henderson (1991) 

sin egen framgång utifrån till vilken grad patienten självständigt utför de uppgifter som för 

vederbörande utgör en normal dag. Detta resonemang kan utan vidare sägas bära drag av 

KBT och fokuserar tydligt på att patienten själv skall ta så stort ansvar för sitt eget 

tillfrisknande som möjligt. Henderson (1991) påstår inte att sjuksköterskor är psykoanalytiker 
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med däremot är hon övertygad om att de genom åren, medvetet eller intuitivt, har använt flera 

av de tekniker som psykoterapeuter idag har systematiserat. 

 

Det som dock inte framkommit i resultatet av denna studie och som författaren fortfarande 

saknar, är vilka praktiska verktyg i den direkta kontakten med patienten som finns att 

tillämpa för att stärka den mentala hälsolitteraciteten. Även om KBT och psykoedukation 

sannolikt är välbekanta fenomen för de flesta sjuksköterskor som verkar i psykiatrisk vård så 

säger de ganska lite om hur sjuksköterskan kan agera konkret i en klinisk situation.  

    Dickens och Piano (2013), Schwartzberg et al. (2007) och Cutilli och Schaefer (2011) 

nämner samtliga den s k ”teach back”-tekniken som ett bra sätt att säkerställa att patienten 

har förstått instruktioner. Detta innebär att patienten helt enkelt får upprepa den information 

vederbörande just fått, tillbaka till sjuksköterskan. Schwartzberg et al. (2007) räknar 

dessutom upp ytterligare 13 olika kommunikationstekniska verktyg som skulle kunna vara till 

nytta för sjuksköterskan i den kliniska situationen. Dessa innefattar bl a att prata 

långsammare, använda sig av ett enklare språk, komplettera med skriftliga instruktioner eller 

bildstöd, etc.  

    Mårtensson och Hensing (2009) redogör även de kort för ett antal olika verktyg och 

konstaterar att användning av videos var det enda som visade sig ha positiv effekt. Varken 

Schwartzberg et al. (2007), Dickens och Piano (2013) Cutilli och Schaefer (2011) eller 

Mårtensson och Hensing (2009) har dock fokus på psykiatrisk vård, utan diskuterar 

hälsolitteracitet ur ett generellt perspektiv. DeWalt, Broucksou, Hawk, Brach, Hink, Rudd 

och Callahan (2011) har utvecklat en verktygslåda, kallad The Health Literacy Universal 

Precautions, bestående av en rad individuella verktyg som syftar till att minimera påverkan 

av låg hälsolitteracitet. Även detta gäller hälsolitteracitet på en generell nivå. 

    Bentley, Gratwick-Sarll och Monds (2015) studie undersöker däremot en intervention för 

mental hälsolitteracitet och dess effekt på unga vuxna med ätstörning och deras psykosociala 

funktionsnivå. Interventionen består av en tre timmar lång workshop som inkluderar 

föreläsning med bildstöd, exempel på patientfall samt gruppdiskussion och visade sig ha en 

försiktigt positiv effekt. Författaren efterlyser fler av denna typ av studier inom psykiatrisk 

vård i framtiden. 

 

Det framkommer i resultatet av denna studie heller inga tydliga metoder för hur bristande 

mental hälsolitteracitet kan upptäckas. Det enda konkreta mätinstrument som omnämns är det 

som utvecklats av Jorm et al (1997) och det har en rad uppenbara brister. Kutcher, Wei och 
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Coniglio (2016) påpekar att instrumentet till att börja med är begränsat till ett fåtal 

psykiatriska diagnoser, varav depression förvisso är en, och därmed ur den aspekten fullt 

applicerbart i föreliggande studie. Instrumentet berör dock ingenting kring hur psykisk hälsa 

kan förebyggas och bortser också helt ifrån den viktiga distinktionen mellan vad som är en 

faktiskt psykisk sjukdom och vad som snarare är att betrakta som psykiska problem eller 

tillfällig stress. Kutcher, Wei och Coniglio (2016) argumenterar för att interventioner för 

mental hälsolitteracitet måste innehålla robusta, välutvecklade, anpassade och pålitliga 

mätmetoder för att en bestämd utvärdering ska kunna ske.  

    Swami, Papanicolaou och Furnham (2011) menar att deras ”overclaiming technique” utgör 

ett robust alternativ till andra instrument på så vis att det är användarvänligt och mer 

tillgängligt för att plocka upp signaler på bristande mental hälsolitteracitet. 

    Utöver detta har författaren lyckats identifiera ytterligare 15 olika mätinstrument för att 

mäta hälsolitteracitet på en generell nivå, där inget av dem är särskilt anpassat till psykiatrisk 

vård och endast två finns tillgängliga på svenska (Wångdahl & Mårtensson, 2014; 2015).  

 

Mätinstrument åsido så visar resultatet ingenting när det gäller varningstecken på bristande 

mental hälsolitteracitet och vilka signaler sjuksköterskan bör vara uppmärksam på för att 

kunna upptäcka när patienten inte klarar av att ta till sig information.  

    Missade tidsbokningar, ofullständigt ifyllda frågeformulär, dålig följsamhet i medicinering 

eller ursäktande uttalanden i stil med “jag glömde mina glasögon” eller “jag tittar närmare på 

det hemma” är alla beteenden som bör betraktas som varningssignaler (Wickline & 

Rosenthal, 2010; Speros, 2005). Utöver detta nämner Speros (2005) oförmågan att uttala 

namnet på mediciner, förstå vilket syfte de tjänar och när de skall intas som anledningar för 

sjuksköterskan att dra öronen åt sig. Även ilska kan egentligen vara ett uttryck för frustration 

eller skam över att inte förstå (Wickline & Rosenthal, 2010). Dickens & Piano (2013) 

påpekar att brist på frågor från en patient inte nödvändigtvis innebär att vederbörande har 

förstått, utan att det faktiskt kan tyda på raka motsatsen.  

    Återigen är alla dessa nämnda varningssignaler som identifierats när det gäller bristande 

hälsolitteracitet på en generell nivå och inte specifikt i psykiatrisk vård. Det är emellertid helt 

i linje med Henderson (1991) och hur hon poängterar vikten av att ha ett lyssnande öra och 

att konstant observera och tolka icke-verbal kommunikation för att lära känna, förstå och 

”komma under skinnet” på patienten. Detta är en förutsättning när det kommer till att som 

sjuksköterska kunna förstärka och stötta den patient som saknar nödvändig vilja, kunskap och 

styrka. 
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8.2.2 Utanför den kliniska situationen 

Nationella utbildningsprogram kan egentligen knappast betraktas som tillgängliga 

interventioner för sjuksköterskan i den kliniska situationen. Däremot fyller de en mycket 

viktig funktion när det kommer till det stora dilemmat avseende att förbättra den mentala 

hälsolitteraciteten. För att psykiatrisjuksköterskan skall kunna påverka en individs mentala 

hälsolitteracitet i någon riktning överhuvudtaget krävs först att individen själv tar initiativet 

till att bli en psykiatrisk patient, d v s vederbörande måste söka hjälp. För att söka hjälp krävs 

dock en redan tillräckligt god mental hälsolitteracitet för att förstå att det är nödvändigt och i 

det avseendet är sjuksköterskan i det närmaste helt maktlös.  

    Resultatet i föreliggande studie visar att nationella utbildningsprogram i likhet med 

psykoedukation och KBT har haft vissa positiva effekter när det gäller kunskap om vad som 

är depression, hur det behandlas, var och hur man kan söka rätt typ av hjälp samt även på 

människors faktiska beteenden för att söka hjälp. Det tycks också ha haft viss effekt på vilken 

attityd och tilltro människor har gentemot olika typer av behandlingar. Det finns dock 

samtidigt indikationer på att alldeles för många fortfarande saknar den nödvändiga kunskapen 

som krävs för att söka hjälp eller kunna hjälpa sig själva. Både Goldney och Fisher (2008) 

och Chamberlain et al. (2012) konstaterar att den positiva effekten har uteblivit i synnerhet 

bland personer som lider av depression kombinerat med suicidala föreställningar. Detta 

innebär i så fall att nationella utbildningsprogram har fungerat som sämst bland de som är i 

allra störst behov av hjälp (Goldney & Fisher, 2008).  

 

Denna typ av problem går långt utanför vad psykiatrisjuksköterskan kan påverka på egen 

hand och kräver omfattande initiativ på samhällsnivå för att människor i stort skall kunna 

hjälpa sig själva och varandra. Gulliver, Griffiths, Christensen och Brewer (2012) visar att 

interventioner för mental hälsolitteracitet tycks ha en positiv effekt på hjälpsökande attityder, 

men inte hjälpsökande beteenden. Brijnath, Protheroe, Mahtani och Antoniades (2016) menar 

å sin sida att webbaserade interventioner för mental hälsolitteracitet är mer effektiva om de 

innehåller någon form av aktiv ingredient, exempelvis strukturerade program eller 

evidensbaserat innehåll, skräddarsytt för specifika grupper som även erbjöd interaktivt eller 

experimentellt lärande. 

 

På senare år har också bredare initiativ tagits för att på samhällsnivå öka kunskapen om 

psykiatriska diagnoser och hur de behandlas. Ett sådant är The Compass Strategy som är en 



27 
 

kampanj med inriktning mot unga och unga vuxna, vilket också visat sig haft god effekt på 

kunskap och hjälpsökande för depression (Wright, McGorry, Harris, Jorm & Pennell, 2006; 

Johnson & Coles, 2013). 

    Ett annat exempel är Mental Health First Aid, en träningsintervention baserad på 

traditionell fysisk första hjälpen-träning (Jorm, 2015). Denna har testats i flera olika 

sammanhang, bl a bland anställda på regeringsnivå i Australien (Kitchener & Jorm, 2004) 

och för att hjälpa ungdomar i det australiensiska samhället (Kelly, Mithen, Fischer, 

Kitchener, Jorm, Lowe & Scanlan, 2011). I båda fallen har det visat haft positiva effekter på 

den mentala hälsolitteraciteten i flera avseenden. Detta bekräftas också av Hadlaczky, Hökby, 

Mkrtchian, Carli och Wasserman, 2014 som i sin meta-analys konstaterar goda resultat 

beträffande kunskap om psykisk hälsa, minskande av negativa attityder och ökat stödjande 

beteende gentemot individer som lider av psykisk ohälsa. 

    I Sverige har Mental Health First Aid översatts till Första hjälpen vid psykisk ohälsa och 

startades som ett projekt på regeringens uppdrag 2010 (Svensson, Stjernswärd & Hansson, 

2013). Projektet har testats vid ett antal tillfällen och konstaterats ha haft positiva effekter 

avseende den mentala hälsolitteraciteten även i svenska populationer (Svensson, Hansson & 

Stjernswärd, 2015; Svensson, Stjernswärd & Hansson, 2013). Jorm et al. (2006) hävdar att 

Mental Health First Aid dessutom har haft positiva effekter inte bara avseende förbättrad 

kunskap, utan också avseende förbättrad psykisk hälsa. 

 

När det kommer till att förbättra den mentala hälsolitteraciteten på samhällsnivå kommer 

sjuksköterskans roll som forskare och förmedlare av kunskap in i bilden. Henderson (1991) 

betonar tydligt vikten av att allt praktiskt sjuksköterskearbete och all utbildning av 

sjuksköterskor skall baseras på forskning. Sjuksköterskan har också en funktion där det ingår 

att undervisa både patienter och familjemedlemmar och hon förväntas guida och hjälpa andra 

till ökad kunskap. Detta kan med fördel överföras till såväl den kliniska psykiatriska 

vårdsituationen som till främjandet av en positiv samhällsutveckling i stort där den mentala 

hälsolitteraciteten förbättras, både genom utvecklandet av utbildningsprogram rörande 

psykiatriska sjukdomstillstånd och tillämpandet av dem i direkt och indirekt kontakt med 

allmänheten. 

 

8.3 Kliniska implikationer 

Användandet av psykoedukation och KBT faller i den kliniska verksamheten i regel på 

psykologprofessionens bord. Detta hindrar dock inte att man som sjuksköterska kan hämta 
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inspiration ifrån dessa behandlingsmetoder och applicera dem i ett vårdvetenskapligt 

sammanhang, vilket redan konstaterats med stöd av Wiklund Gustin (2012).  

    Rent konkret kan det innebära att sjuksköterskan i mötet med patienten alltid bär med sig 

tanken om beteendeförändringar i bakhuvudet, oavsett vilken nivå av psykiska problem 

vederbörande befinner sig på. En djupt deprimerad patient som sängliggande ägnar större 

delen av dagen åt att se på TV skulle exempelvis kunna vara hjälpt av en beteendeförändring 

där vederbörande åtminstone kliver ur sängen och sätter sig i soffan innan TV:n slås på. Detta 

är en tydligt KBT-influerad intervention som i många fall sannolikt innebär den maximala 

beteendeförändringen som kan förväntas av en patient i en dylik situation.  

    Den psykoedukativa tanken kan för sjuksköterskan tjäna som en påminnelse om vikten av 

att hela tiden vara så informativ som möjligt i kontakten med patienten, att det inte räcker 

med att förklara vad patienten skall göra, vilken medicin som skall tas, vilken 

livsstilsförändring som skall genomföras, utan också varför och vilka förhoppningar om 

positiva resultat till följd av detta man kan ha. Det är dessutom av stor vikt att uppmuntra 

patienten att läsa på om sitt tillstånd och att då hänvisa till evidensbaserad information, 

eftersom risken för att patienten stöter på vilseledande och mer eller mindre rättshaveristisk 

propaganda får betraktas som ganska hög i dessa dagar. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Detta forskningsområde kräver i dagsläget ett brett och omfattande helhetsgrepp, då det till 

dags dato finns allt för lite kunskap om begreppet mental hälsolitteracitet, hur det uppnås och 

varför det är viktigt. Forskningen behöver först och främst generera större kunskaper om hur 

sjuksköterskan kan upptäcka bristande mental hälsolitteracitet. Därefter behöver 

interventioner i form av tydliga verktyg och metoder utvecklas för att hjälpa sjuksköterskan i 

det kliniska arbetet med patienter som har en bristande mental hälsolitteracitet. Slutligen 

behövs också samhällsinriktade insatser för att förbättra den mentala hälsolitteraciteten bland 

allmänheten. Ansträngningar har som föreliggande studie redan konstaterat gjorts på alla 

dessa nivåer, men då främst utanför Sveriges gränser, och även om forskningen i vissa delar 

har visat sig vara effektiv så behöver den utan tvekan spetsas till för att interventioner av hög 

kvalitet skall kunna utvecklas. Författarens egen erfarenhet är att även om det på senare år 

påbörjats en diskurs om psykisk ohälsa i Sverige, så behöver samtalet långt mer inriktas mot 

ett mer evidensbaserat håll. Som kliniskt verksam sjuksköterska i psykiatrisk vård kan det 

vara frustrerande att behöva förklara för människor att det är en medicinsk 

specialistkompetens och att det inte räcker med att ”vilja ha någon att prata med” för att vård 



29 
 

skall kunna erbjudas. Det redan omnämnda projektet Första hjälpen vid psykisk ohälsa 

förefaller vara ett mycket gott initiativ för att åstadkomma förbättringar i detta avseende men 

det behövs givetvis fler och större insatser. 

 

 

9. Slutsatser 

 

Den enskilt viktigaste slutsatsen att dra utifrån föreliggande studie är att mental 

hälsolitteracitet är ett oroväckande underbeforskat område. Att något så fundamentalt som att 

de patienter vi dagligen träffar i psykiatrisk vård faktiskt förstår vad vi pratar om inte har ett 

större vetenskapligt underlag är anmärkningsvärt. I övrigt bör alla eventuella slutsatser kring 

resultatet av föreliggande studie dras med största möjliga försiktighet, både rörande 

interventionernas effektivitet avseende den mentala hälsolitteraciteten och på depressiva 

symtom. Det högst bristfälliga forskningsunderlaget, beträffande såväl storlek som kvalitet, 

tillåter inte några nya konkreta ställningstaganden. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land och tidsskrift Syfte Metod Resultat 

Chamberlain, Goldney, 

Taylor & Eckert  
Have mental health education programs 

influenced the mental health literacy of 

those with major depression and suicidal 

ideation? A comparison between 1998 

and 2008 in South Australia 

2012, Australien 

 

Suicide and life-threatening 

behaviour 

Att undersöka om nationella 

utbildningsprogram för 

mental hälsolitteracitet 

påverkat hjälpsökande 

attityder och beteenden hos 

personer som är  deprimerade 

och suicidala. 

Enkätstudie med 3034 personer över 15 år 

i South Australia, via intervjuer utförda 

öga mot öga. En person ur vart fjärde 

hushåll i tätorter med minst 1000 invånare 

intervjuades. Depressionsskattning 

utfördes med hjälp av PRIME-MD-

instrumentet och statistisk analys utfördes 

med hjälp av SPSS. 

Trots intensivt arbete med 

samhällsinformation de senaste två 

decennierna har det skett små 

förändringar hos personer med 

depression och suicidala 

föreställningar avseende deras 

attityder gentemot att söka hjälp och 

att faktiskt söka hjälp. 

Christensen, Griffiths 

& Jorm  

Delivering interventions for depression 

by using the internet: randomised 

controlled trial 

2004, Australien 

 

BMJ Online First 

Att utvärdera effektiviteten 

av två internet-interventioner 

hos individer med depression. 

En psykoedukativ webbsida 

och en interaktiv KBT-sida. 

525 personer med förhöjda depressiva 

symtom rekryterade via en 

enkätundersökning skickad till 27 000 

personer mellan 18-52 år i Canberra. 

Därefter slumpmässigt uppdelade mellan 

KBT-, psykoedukation- och kontrollgrupp. 

Depressiva symtom mättes med hjälp av 

Kesslers skala för psykisk stress och 

statistisk analys utfördes med hjälp av 

SPSS-11. 

Psykoedukation och KBT visade sig 

mer effektivt för att reducera 

depressiva symtom än för 

kontrollgruppen. KBT reducerade 

även destruktivt tänkande och ökade 

kunskapen om KBT. 

Psykoedukation ökade signifikant 

förståelsen för evidensbaserad 

behandling mot depression. 

Christensen, Leach, 

Barney, Mackinnon & 

Griffiths  

The effect of web based depression 

interventions on self reported help 

seeking: randomised controlled trial 

2006, Australien  

 

BioMed Central Psychiatry 

Att undersöka effekten på 

hjälpsökande av två 

webbsidor om depression 

414 personer med förhöjda depressiva 

symtom rekryterade via en 

enkätundersökning skickad till 27 000 

personer mellan 18-52 år i Canberra. 

Därefter slumpmässigt uppdelade mellan 

KBT-, informativ depressions- och 

kontrollgrupp. Depressiva symtom mättes 

med hjälp av CES-D-skalan och statistisk 

analys utfördes med hjälp av logistisk 

regressionsanalys. 

Jämfört med kontrollgruppen visade 

den informativa depressionssajten 

minskad benägenhet att söka stöd av 

vänner och familj, användande av 

musik och vardagliga behandlingar 

och ingen ökning i att söka 

evidensbaserad behandling. KBT-

sajten associerades med 

hjälpsökande i form av KBT, 

massage och motion. 
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Costin, Mackinnon, 

Griffiths, Batterham, 

Bennett, Bennett & 

Christensen  

Health e-Cards as a means of 

encouraging help seeking for depression 

among young adults: randomised 

controlled trial 

2009, Australien 

 

Journal of Medical Internet 

Research 

Att undersöka effekten på 

hjälpsökande för depression 

hos unga vuxna med hjälp av 

elektroniska hälsokort 

298 deltagare rekryterades via ett 

skattningsformulär utskickat till 12 000 

personer mellan 19-23 år slumpmässigt 

utvalda ur den australiensiska röstlängden. 

Uppdelade i två grupper, höga resp låga 

stresssymtom, med hjälp av Kessers skala 

för psykisk stress och slumpmässigt utifrån 

interventions- och kontrollgrupp. 

Demografiska data jämfördes med 

ANOVA och associationsanalys med chi-

2. Statistisk analys gjordes med hjälp av 

SPSS-15 och Stata 10. Analysen 

undersökte effekten på stressnivå över tid i 

både kontroll- och interventionsgrupp, 

samt effekten för kontroll- eller 

interventionsgrupp över tid. 

Jämfört med kontrollgruppen visade 

e-hälsokort för depression ingen 

association avseende formellt 

hjälpsökande beteende, ökad tilltro 

till behandling, förmåga att 

identifiera depression, kunskap om 

processen för att söka hjälp eller om 

depressiva symtom. E-hälsokort för 

depression associerades inte med 

några signifikanta förändringar i 

informellt hjälpsökande beteende, 

eller intentioner och tilltro till 

detsamma. 

E-hälsokort för depression 

associerades med ökad tilltro till 

effektiviteten av formella källor till 

hjälp. Alla respondenter, oavsett 

grupp visade högre intention till att 

söka formell hjälp och ökad 

benägenhet att skatta psykoterapi 

som effektivt efter intervention 

jämfört med före. 

Farrer, Christensen, 

Griffiths & Mackinnon  

Web-based cognitive behavior therapy 

for depression with and without 

telephone tracking in a national helpline: 

secondary outcomes from a randomised 

controlled trial 

2012, Australien 

 

Journal of Medical Internet 

Research 

Att undersöka sekundära 

effekter av webbaserad KBT 

hos personer med depression, 

på livskvalitet, 

alkoholkonsumtion, stigma 

eller kunskap om depression 

och dess behandlingar. 

155 frivilliga deltagare rekryterades av 

inringande personer till en tjänst för 

telefonrådgivning i fyra större 

australiensiska städer. Slumpmässigt 

uppdelade i fyra grupper, en för 

psykoedukation och KBT via internet med 

telefonuppföljning och en utan 

telefonuppföljning, en för endast 

telefonuppföljning samt en kontrollgrupp 

som inte fick någotdera. Statistisk analys 

gjordes med hjälp av SPSS-18 och Stata 

10. 

Deltagare som fick 

webbinterventionen med eller utan 

telefonuppföljning rapporterade 

lägre alkoholkonsumtion, ökad 

livskvalitet och KBT-litteracitet 

jämfört med de som inte fick 

intervention eller 

telefonuppföljning, med bibehållen 

effekt efter 6 och 12 månader för 

KBT-litteracitet och livskvalitet. 

Gruppen som fick 

webbinterventionen utan 

telefonuppföljning visade 

signifikant lägre stigma jämfört med 

kontrollgruppen med bibehållen 

effekt efter 6 månader, då även för 

de som fick webbinterventionen 

med telefonuppföljning. Grupperna 

som fick webbinterventionen med 

eller utan telefonuppföljning visade 

signifikant högre 

depressionslitteracitet, med 

bibehållen effekt vid 6 månader för 

gruppen som inte fick 
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telefonuppföljning. Inga signifikanta 

effekter för stigma och 

depressionslitteracitet kunde ses vid 

12 månader. 

Goldney & Fisher  Have broad-based community and 

professional education programs 

influenced mental health literacy and 

treatment seeking of those with major 

depression and suicidal ideation 

2008, Australien 

 

Suicide and life-threatening 

behavior 

Att undersöka förändringar i 

mental hälsolitteracitet och 

hjälpsökande hos personer 

med eller utan depression, 

inkluderat med eller utan 

suicidal föreställning, mellan 

1998 och 2004. 

Enkätstudie med 3015 personer över 15 år 

i South Australia, via intervjuer utförda 

öga mot öga. En person ur vart fjärde 

hushåll i tätorter med minst 1000 invånare 

intervjuades. Depressionsskattning 

utfördes med hjälp av PRIME-MD-

instrumentet och statistisk analys utfördes 

med hjälp av SPSS-12. 

Den mentala hälsolitteraciteten 

förbättrades i samtliga tre grupper 

med sämst effekt i gruppen med 

depression och suicidala 

föreställningar. Det var färre 

förändringar i lämpligt 

behandlingssökande för de med 

depression och suicidal 

föreställning. 

Griffiths, Christensen, 

Jorm, Evans & Groves  

Effect of web-based depression literacy 

and cognitive-behavioural therapy 

interventions on stigmatising attitudes to 

depression 

2004, Australien 

 

British Journal of Psychiatry 

Att undersöka effekten på 

stigma av två webbsidor om 

depression 

525 personer med förhöjda depressiva 

symtom slumpmässigt rekryterade via en 

enkätundersökning skickad till 27 000 

personer mellan 18-52 år i Canberras 

röstlängd. Slumpmässigt uppdelade i 

psykoedukation-, KBT- och kontrollgrupp. 

Stigma mättes med ett egenutformat 

frågeformulär. Depressiva symtom mättes 

med hjälp av Kesslers skala för psykisk 

stress och CES-D-skalan. Demografiska 

data jämfördes med hjälp av ANOVA och 

chi-2.  

Båda webbsidorna reducerade 

signifikant den personliga stigman 

jämfört med kontrollgruppen. 

Psykoedukationssajten visade ingen 

effekt på uppfattad stigma medan 

KBT-sajten visade en ökad stigma 

jämfört med kontrollgruppen. 

Förändringar i stigma påverkades 

inte av förändringar avseende 

depressions- och KBT-litteracitet 

eller depressiva symtom. 

Jorm, Christensen & 

Griffiths  

Changes in depression awareness and 

attitudes an Australia: the impact of 

beyondblue: the national depression 

initiative 

2006, Australien 

 

Australian and New Zealand 

Journal of Psychiatry 

Att skatta förändringar i 

medvetenhet om och attityd 

gentemot depression i 

Australien och vilken effekt 

beyondblue hade på dessa. 

Data från nationella enkäter från 1995 och 

2003-2004 analyserades för att se om 

delstater och territorier som investerat 

ekonomiskt i beyondblue: the national 

depression initiative (”hög-exponerade” 

områden) haft större förändringar avseende 

mental hälsolitteracitet jämfört med 

delstater och territorier som inte investerat 

(”låg-exponerade” områden). Mental 

hälsolitteracitet mättes med Jorm et als 

(1997) metod och statistisk analys gjordes 

med hjälp av SPSS-12. Psykiskt 

illabefinnande mättes med hjälp av 4-NS. 

En större procentandel personer 

rapporterade att de eller någon 

närstående hade haft depressiva 

problem, med en större ökning i 

hög-exponerade områden. Detta 

gällde även för en ökad tro på att 

personer med depression löper 

större risk för diskriminering. Inga 

skillnader i rapportering om 

psykiskt illabefinnande sågs och 

endast små förändringar avseende 

tro på långsiktiga förändringar, 

bortsett från att personer i hög-

exponerade områden trodde att 

deprimerade personer har större 

förståelse för andra människors 

känslor. 
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Jorm, Griffiths, 

Christensen, Korten, 

Parslow & Rodgers  

Providing information about the 

effectiveness of treatment options to 

depressed people in the community: a 

randomized controlled trial of effects on 

mental health literacy, help-seeking and 

symptoms 

2003, Australien 

 

Psychological Medicine 

Att undersöka effekten på 

mental hälsolitteracitet och 

depressiva symtom av att 

förse personer med 

depression med information 

om huruvida olika 

behandlingsalternativ 

fungerar. 

1094 deltagare över 18 år rekryterades 

slumpmässigt från 27 000 personer tagna 

ur Canberras röstlängd. Därefter 

slumpmässigt uppdelade i en 

interventions- och en kontrollgrupp där 

interventionen var en konsumentguide för 

depression på 131 sidor och 

kontrollgruppen fick en femsidig broschyr 

om depression. Depressiva symtom mättes 

med hjälp av Kesslers skala för psykisk 

stress och Goldbergs ångest- och 

depressionsskala. Statistisk analys gjordes 

för intervention över tid via logistisk 

regressionsmodell och chi-2. 

Deltagarna skattade 

konsumentguiden som mer hjälpsam 

jämfört med kontrollgruppen. 

Attityden gentemot vissa 

behandlingar förändrades. 

Förbättringar avseende symtom och 

funktionsnedsättning visade inga 

skillnader mellan grupperna. 

Walker, Mackinnon, 

Batterham, Jorm, 

Hickie, McCarthy, 

Fenech & Christensen  

Mental health literacy, folic acid and 

vitamin B12, and physical activity for 

the prevention of depression in older 

adults: randomised controlled trial 

2010, Australien 

 

The British Journal of Psychiatry 

Att fastställa huruvida en 

mental 

hälsolitteracitetsintervention, 

uppmuntran av fysisk 

aktivitet, eller folsyra och B-

vitamin reducerar symtomen 

på depression hos äldre med 

ökad psykologisk stress. 

En fullständig korsanalys mellan tre 

grupper enligt 2x2x2, där varje 

intervention (mental hälsolitteracitet, 

fysisk aktivitet och Folsyra+B12) 

motsvarades av ett eget placebo. 909 

deltagare rekryterades utifrån 24 352 

enkäter som skickades ut till personer 

mellan 60-74 år tagna ur den 

australiensiska röstlängden. Statistisk 

analys utfördes med hjälp av Mixed-model 

repeated measures och SPSS-15. 

Depressiva symtom mättes med hjälp av 

Kesslers skal för psykisk stress och PHQ-

9. 

Varken Folsyra och B12 i 

kombination eller fysisk aktivitet 

reducerade depressiva symtom vid 

någon tidpunkt. Vid 6 veckor var 

depressiva symtom lägre för 

gruppen som fick en mental 

hälsolitteracitetsintervention, 

jämfört med sin kontrollgrupp. 

 


